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In the name of Allah, the Beneficent,

the Merciful.

[1.1] All praise is due to Allah, the

Lord of the Worlds.

[1.2] The Beneficent, the Merciful.

[1.3] Master of the Day of Judgment.

[1.4] Thee do we serve and Thee do

we beseech for help.

[1.5] Keep us on the right path.

[1.6] The path of those upon whom

Thou hast bestowed favors. Not (the

path) of those upon whom Thy wrath

is brought down, nor of those who

go astray.
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Prolog

Jika kebenaran terdefinisi atas dasar perjanjian antara beberapa orang yang

sepaham—maka tak akan ada konstanta ataupun ketetapan baku yang mutlak

perlu, karena toh kebenaran itu dapat berubah setiap waktu—dengan kata lain

kebenaran adalah sesuatu yang bersifat relatif.

Lalu di mana eksistensi kebenaran versi Tuhan?

Dan di mana pula kebenaran versi kemanusiaan?

Aku terperangkap dalam pusaran arus yang serupa Oyashiwo dan Kuroshiwo,

Aku terombang-ambing dalam medan dua kutub, kemudian terpasung di

antara keduanya—sehingga dominasi satu sisi menarikku seutuhnya.

Aku menggapai-gapai tepian, mencari satu tempat pijakan—jika ada atau aku

tak bisa lagi kembali..
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Satu

Di ruang kuliah sederhana, dengan satu unit kipas angin baling-baling model lama

Profesor Rosmalina—bercerita panjang lebar mengenai sejarah kesusastraan Inggris. Dia

membawa kami ke periode Inggris kuno, terus berpetualang ke periode Victoria yang berangka

tahun 1800-1850an. Aku sama sekali tak tertarik dengan gaya berceritanya yang bookish1 banget

itu. Aku menguap berulang kali.

“Pada zaman sekitar permulaan tarikh Masehi, penduduk kepulauan Inggris ialah dari

suku bangsa Kelt. Mereka masih tergolong primitif, dan bahasa mereka ialah bahasa Kelt yang

sangat berbeda dari bahasa Inggris,” kata Profesor separuh baya itu, kaca mata minusnya seolah

hendak menegaskan tingginya kadar intelegensi yang ada di otaknya. Ia mondar-mandir di depan

kelas. Semua diam, sebuah perkuliahan yang terasa aneh—sesuatu yang tak habis kami mengerti,

kami mahasiswa bahasa Inggris, namun perkuliahan kami selalu dikotori dengan bahasa lokal.

Sebuah ironi yang justru menghambat kemajuan.

“Pada tahun 50 sesudah Masehi, tentara Romawi menduduki Inggris secara permanen,

dan lalu menjadikan Inggris sebuah provinsi kekaisaran Romawi. Di bawah pemerintahan

kekaisaran ini, penduduk pribumi memperoleh peradaban. Akan tetapi pada tahun 410, tentara

Romawi ditarik mundur dari Inggris untuk selama-lamanya,” ia mendesah, entah apa yang

dipikirkannya.

Kami gelisah menunggu cerita membosankan itu segera berakhir, Introduction to

Literature2 yang membuat mahasiswa sepertiku menjadi jemu. Sebuah perkenalan yang

dibawakan dengan tanpa penghayatan. Memupus gairah pencarian kami terhadap ilmu

pengetahuan—sebuah tragedi keilmuan terjadi pagi ini. Perempuan Samarinda itu telah berhasil

menitikkan stigma hitam dalam otakku.

“Selanjutnya, setelah itu, orang-orang Kelt yang sudah terbiasa mendapatkan

perlindungan dari tentara Romawi itu tidak mampu untuk mempertahankan diri. Mereka

dikalahkan oleh suku-suku bangsa Germanik yang mulai menyerbu ke kepulauan Inggris, suku

bangsa Kelt dipecundangi orang-orang Jutes, Angles, dan Saxons, mereka berasal dari daerah-

1
Bookish: Terlalu buku, sama dengan yang di buku

2
Introduction to Literature: Pengantar Sastra, mata kuliah di jurusan Pend.Bahasa Inggris
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daerah Jerman Utara. Dan tahukah kalian, bangsa-bangsa inilah yang kemudian menjadi nenek

moyang bangsa Inggris sekarang,” ia diam sesaat, memberi kami kesempatan berpikir.

Pantas sekali, pikirku. Memang ternyata sifat agresor Inggris itu telah ada pada para

moyangnya, dan darah itu menitis sampai beratus tahun kemudian. Ini yang disebut faktor

genetik pembawa sifat suatu bangsa, seperti nenek moyang bangsa Indonesia—para pecundang,

maka anak cucu yang lahir kemudian juga tak jauh berbeda. Kulihat dosenku itu menarik nafas,

hendak melanjutkan ceritanya.

“Bahasa mereka, para agresor itu adalah bahasa Inggris kuno yang kemudian disebut

orang sebagai bahasa Anglo-Saxon. Bahasa ini kemudian terus tumbuh menjadi bahasa Inggris

pertengahan, sekitar tahun 1100 sampai 1500 Masehi, dan akhirnya menjadi bahasa yang sedang

kalian pelajari di fakultas ini: bahasa Inggris modern. Modern English, the greatest language in

the world!”3 kami tercenung, akhirnya dugaanku meleset, ini ternyata sebuah awal yang

memancing penasaran. Bahasa penjajah ini memang menakjubkan, bahasanya orang-orang

pintar.

“And now please open page 231, I’ll show you something…”4 Profesor Rosmalina

menyuruh kami meloncati beberapa chapter pada buku tebal yang kami fotokopi.

Kami tercengang. Tiba-tiba kami disuguhi oleh deretan puisinya John Keats yang ditulis

tahun 1817. Ia tersnyum, ia bergerak ke arahku dan menyuruhku membacanya. Aku terkejut.

Seisi kelas diam terpana, menunggu kejadian apa yang akan segera menimpa. Semua tahu siapa

aku. Sebuah petaka mengancamku.

When I have fears that I may cease to be

Before my pen has glean’d my teeming brain,

Before high piled books, in charact’ry,5

“Stop, stop! It’s ample for me. I don’t like your accent!”6 profesor itu mendelik

kepadaku. Semua tertawa. Etnis asalku disinggung lagi. Aku dimakan segregasi di tanah bekas

jajahan Majapahit ini. Segragasi intelektual telah membunuh nafsu belajarku pagi ini.
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Suara-suara di luar gedung kuliah mengingatkanku akan sesuatu. Teriakan-teriakan itu

membangunkanku. Lagu mars mahasiswa itu, lagu Darah Juang itu terngiang di telingaku.

Desiran bayu di luar sana melambaikan pucuk-pucuk pohon Alamanda. Seakan memberiku

dorongan untuk keluar dengan melambaikan tangan-tanganya ke arahku. Di sebelah belakang,

detak jarum jam di dinding terdengar teratur. Kurasa andai benda itupun bisa bicara, tentu akan

mengatakan jenuh dengan tugasnya itu. Memang rutinitas yang dijalani tanpa penghayatan

sejatinya merupakan sebuah penyiksaan terhadap sisi-sisi psikologis manusia. Terutama diriku.

Aku berniat langsung keluar saja sebelum kuliah selesai. Prof. Rosmalina melotot

kepadaku saat aku mengacungkan tangan. Aku izin keluar. Kawan-kawan sekelasku banyak

yang menggeleng heran. Aku telah dianggap oleh mereka kesurupan. Akan tetapi aku tahu,

mereka hanya tidak memahamiku. Mereka hanya kurang mengenal lebih jauh tentangku.

Aku segera bergegas ke sekret BEM di fakultasku. Tak ada gunanya memusingkan segala

hal yang terjadi hari ini. Kesalahan kecil bukanlah sesuatu yang berarti. Aku berpikir bahwa

masih ada kesempatan untuk mengulang tahun depan jikalau nasib tidak mujur dan dapat nilai C.

Entah, aku sendiri seringkali bingung. Teriakan lantang kawan-kawan seringkali terlalu kuat

membiusku. Mungkin itu satu keanehan, tapi menurutku bukan. Ia hanya sebentuk semangat

berlebih dari seorang mahasiswa yang sebenarnya jauh dari realita di luar sana. Atau memang itu

sebuah kesalahan? Dosakah aku berlaku begitu?

Saat aku naik ke lantai dua, suara Toa terdengar di bawah sana. Oh, aku terlambat,

mereka sudah keluar semuanya. Aku melongok ke dalam sekret, hanya beberapa mahasiswa

yang masih di dalam. Mereka sedang sibuk membereskan sisa-sisa potongan kertas bekas

Mading.

“Ayo turun, kita ramaikan barisan mereka. Siapa koordinatornya?” tanyaku pada salah

satu staf BEM di situ. Aku memang tak menangani sendiri perkara persiapan aksi kali ini, ada

Johan yang mengaturnya. Dia sekretaris umum BEM, bawahanku.

“Sekretarismu, dari mana saja bos? Kok tak nampak pas rapat pagi tadi?” ia balik

bertanya. Aku tersenyum.
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“Aku juga mahasiswa yang rajin belajar seperti kalian, aku kuliah pagi tadi, sorry.“

jawabku.

Tanpa banyak cakap, aku mengajak mereka menyusul Johan dan kawan-kawan ke

lapangan. Menyuarakan penolakan terhadap penerapan BHP atau Badan Hukum Pendidikan di

kampus kami. Itu isu besar yang perlu untuk segera kami sikapi. Jika hal itu terjadi, maka

pendidikan menjadi satu hal yang mustahil bagi kaum kere sepertiku. Biaya pendidikan yang

diserahkan sepenuhnya kepada pihak kampus oleh pemerintah memungkinkan terjadinya

komersialisasi di kampus ini. Lembaga pendidikan berubah seperti perusahaan rokok kretek.

Aku dan kawan-kawan menilai bahwa pemerintah berniat untuk berlepas tangan terhadap amanat

undang-undang.

“Tolak komersialisasi pendidikan! Tolak BHP di kampus ini!” teriak kawan-kawan.

Beberapa dari mereka membentangkan kertas karton yang bertuliskan penolakan terhadap

penerapan BHP. Ada juga mereka yang membentangkan karton yang bergambarkan karikatur

yang berisi kritikan-kritikan. Mereka tampak sangat bersemangat. Para mahasiswi mengenakan

penutup muka. Aku tahu, mereka takut dikenali oleh para dosen. Beberapa dosen kami memang

merupakan generasi Orde Baru. Mereka tak terlalu menyukai pergolakan. Mereka lebih senang

mencari aman. Padahal sang penguasa Orde Baru sudah sejak lama tumbang. Akan tetapi

bekasnya tak jua sirna, salah satunya adalah sikap mereka itu terhadap para mahasiswa.

Sekitar pukul sepuluh kampus kian menggeliat. Beberapa mahasiswa saja yang berani

berteriak lantang, suasana turut pula panas. Dosen-dosen ‘Orde Baru’ itu tampak tegak di teras-

teras kelas. Beberapa mahasiswa 3K (Kosan, Kampus, Kantin) tampak chuek tak peduli. Mereka

lebih senag ‘berhaha-hihi’ di sudut-sudut kantin fakultas ini. Setelah beberapa menit, ‘pasukan’

bertambah juga. Kebanyakan yang bergabung justru para mahasiswa baru.

Teriakan-teriakan itu terus menggelora. Seperti yang sudah diduga sebelumnya, aksi

kami itu mengundang reaksi dari pihak birokrat fakultas. Pak Dekan datang. Beberapa

mahasiswa beringsut mundur. Mereka yang bergabung namun dengan membawa setengah hati

memilih keluar dari barisan. Kubiarkan saja mereka, aku tak butuh orang-orang pengecut seperti

itu.
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“Apa kalian takut kawan-kawan? Ayo siapa yang mau keluar dari barisan ini? keluarlah!

Tidak saja kalian berkhianat terhadap perjuangan ini, tapi juga terhadap kebenaran! Kita

berjuang di jalan benar kawan! Maka jangan ragu! Jangan pernah ragu! Kita tidak bermaksud

menantang orang-orangtua kita itu, tapi kita menantang undang-undang yang tidak berpihak

kepada rakyat kecil! BHP harus kita tolak!” kataku setelah sebelumnya meminta Toa yang

dibawa oleh sekretaris BEM, Johan.

Beberapa dari mereka yang hendak keluar mengurungkan niatnya. Pak Dekan, Prof.

Ginting, yang berbadan gemuk itu melotot kepadaku. Dia mendekat ke arahku. Aku tahu dia

pasti hendak menghentikanku.

“Apa-apaan ini?? Apa yang kalian inginkan?! Kalian tidak tahu apa-apa soal masalah

BHP itu. Lagipula itu kan belum disahkan, kalian bikin kekacauan saja! Bubarkan sekarang,

bubarkan!” dia berteriak sambil berusaha merampas Megaphone yang sedang kupegang. Aku

berkelit. Ia semakin melolot.

“Ali…! Awas kamu! saya mau bicara!” katanya. Aku tak gentar, sebab kutahu pak dekan

sangat baik orangnya. Dia cukup dekat denganku. Akan tetapi jika dia terus memaksa, akhirnya

kuserahkan juga benda itu.

“Kalian mau jadi apa? Terutama kalian para mahasiswa baru, kalian belum tahu apa-

apa… demi kebaikan kalian, kembalilah ke kelas semuanya! Jangan mau bertindak bodoh, kalian

mau jadi teroris? Kalian tahu, kalian itu berlaku seperti ini sama halnya berkhianat kepada

orangtua kalian! Sudah, bubarkan ini!” kata pak Dekan.

“Bodoh katanya? Kita bodoh kawan-kawan… apakah itu benar? Siapa yang lebih bodoh

dibandingkan dengan mereka yang sudi menerima kebijakan yang sama sekali tak berpihak pada

rakyat??! Membiarkan sebuah kesalahan adalah bencana besar peradaban!!” kataku lantang.

Kawan-kawan lainnya menyambutnya dengan pekik hidup mahasiswa!

“Kalian belum tahu apa-apa soal itu, sudahlah… kalian tak perlu bersikap bodoh! Tugas

kalian di sini belajar! Bukan menjadi demonstran seperti ini!” dekan kami itu terus berteriak

melarang aksi kami. Beberapa saat kami tak surut.
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Mendadak suasana menjadi panas saat pembantu dekan satu menarik kerah bajuku. Aku

yang memang lebih kecil dari Pak Max tertarik juga. Ia menatapku garang. Aku menyeringai.

“Kamu mau jadi pembangkang ya? Mau jadi pembangkang?? Jadi teroris?? Bakal susah

kamu!!” katanya mengancam. Aku mendorong tubuhnya. Aku berontak.

Terjadi saling dorong. Kami membentuk border.7 Pak dekan menunjuk-nunjuk ke

arahku. Beberapa staf Dekanat turut pula membubarkan para mahasiswa. Di sudut selatan

gedung bahasa kulihat prof. Rosmalina berkacak pinggang. Ia sepertinya mengamatiku sejak

beberapa saat lalu. Karena sebagian besar ‘pasukan’ adalah mahasiswa baru, maka barisan

menjadi rapuh. Border putus. Mahasiswa kocar-kacir. Setelah berhasil lepas dari cengkraman

pembantu dekan satu itu, aku berusaha menenangkan massa.

“Jangan takut kawan-kawan…! Jangan pernah surut semangatmu kawan-kawan!”

teriakku. Beberapa mahasiswa yang menonton aksi dari teras gedung kuliah meneriakkan hidup

mahasiswa dengan maksud mengejek.

“Hidup mahasiswa! Kalian jangan pernah gentar! Maju tak gentar membela yang benar!”

pekik Johan di sampingku. Aku justru tersenyum. Aku ingat lagu ‘Maju Tak Gentar’ yang sering

kunyanyikan waktu masih SD dulu.

“Kami hanya ingin menyuarakan kebenaran! Kami aktifis bukan teroris! Ayo kawan-

kawan.. kita teriakkan, hidup mahasiswa! Jayalah pendidikan Indonesia!” Teriak kawanku

lainnya. Kemudian disambut oleh yang lain pula.

Kami mengurangi ‘tempo’ demonstrasi setelah satu jam kemudian. Bersitegang dengan

para birokrat fakultas tentu tidak baik. Tapi ini hanya sebuah permulaan.

Karena suasana yang kurang mendukung akhirnya kubisikkan pada Johan untuk menutup

aksi hari itu. Setelah membacakan pernyataan sikap menolak pemberlakukan BHP di kampus

kami, akhirnya kami kembali belajar. Setelah sebelumnya kami juga menyatakan bahwa akan

ada aksi besar-besaran yang melibatkan seluruh BEM se Unsri.
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Setelah aksi itu aku dipanggil oleh pak Ginting. Secara pribadi aku tak

dipermasalahkannya. Tapi sekedar diberikan arahan agar kegiatan semacam itu tidak

mengganggu perkuliahan.

Baru ketika keluar dari ruang dekan itu aku mendapatkan tatapan sangar dari pembantu

dekan satu. Tapi dia tak memanggilku. Lelaki tinggi besar itu memang yang paling tidak setuju

aku menjadi gubernur mahasiswa. Bahkan dulu dialah yang menyuruh salah satu mahasiswa

senior untuk menyebarkan black campagne padaku.

Dari beberapa laporan kawan-kawan terdengar pula bahwa para dosen mulai melakukan

intimidasi terhadap mahasiswa yang masih akan ikut demonstrasi selanjutnya. Mereka

mengancam dengan nilai. Dan ini merupakan cara yang cukup ampuh untuk membunuh

karakter—sebagian aktifis. Itulah hasil nyata dari kelemahan sistem kredit semester. Mahasiswa

kuliah menjadi sekedar pemburu nilai. Mahasiswa menjadi jajahan para dosen. Mahasiswa

menjadi apatis terhadap kondisi kebangsaan.

Seperti biasa, sepadat apapun kegiatan di kampus, aku tetap berusaha untuk tidak

meninggalkan kegiatan mengajar di Lingua Prima. Setelah aksi demonstrasi itu, aku bergegas

pulang ke kost. Suasana buku berserakan, kamar yang mirip kapal pecah akan menyambutku.

Tak ada waktu untuk merebahkan diri siang hari. Aktifis sejati terkadang tak terlalu memikirkan

dirinya sendiri. Seperti juga aku, acapkali aku lupa waktu makan dan tidur. Maka tak heran jika

tubuhku cukup ceking dan bahkan garing. Aku seringkali larut dalam semangat aneh yang aku

sendiri tak pernah betul-betul bisa memahami.

***

Satu minggu kemudian.

Peta langit tak nampak muram dilantakkan oleh pendar-pendar dahsyat gemintang di tata

surya. Lengkung cakrawala tak sedikitpun menudungi bumi yang kian meranggas oleh suhu

yang memanas. Biar begitu, jiwa-jiwa kami tak sedikitpun diliputi gentar sebab panas yang

membakar.

“Kawan-kawan mahasiswa seluruhnya! Hari ini kita turun ke jalan lagi! Kalian jangan

hanya diam, ayo sisingkan lengan baju kalian, teriakkan hidup mahasiswa!”
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Setelah melakukan konsolidasi dengan seluruh BEM fakultas di Unsri, kami melakukan

longmarch8 dari Fakultas Teknik menuju rektorat Unsri. Suasana terik minta ampun. Aku

menyeka keringat dengan slayer9 yang kupakai berulangkali. Aspal hitam yang kami lalui

menguapkan kalor berlebih. Mentari terus berpendar bulat di angkasa. Kami ditantang alam.

“Satu komando! Satu perjuangan! Satu komando! Satu perjuangan!” Soni Kurniawan,

sang presiden mahasiswa berteriak-teriak lantang untuk membakar semangat kami. Iring-iringan

sekitar seratus orang mahasiswa pagi menjelang siang itu didominasi oleh para akhwat—cewek

berjilbab di kampus kami. Mereka bergerak secara beriringan di belakang kami—para ikhwan

atau mahasiswa laki-laki. Aku bertanggungjawab terhadap mereka yang dari fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan. Akulah yang mengendalikan ketertiban mereka meskipun telah ada

koordinator lapangan alias korlap dari BEM universitas.

“Hidup mahasiswa! Jayalah pendidikan Indonesia! Tolak BHP! Boikot komersialisasi

pendidikan!” para petinggi BEM universitas mendominasi orasi. Aku belum mendapatkan

giliran. Aku hanya turut berteriak-teriak saja sambil jalan menuju rektorat yang letaknya di

samping gedung auditorium. Karena luasnya kampus kami, maka setelah agak lama barulah

kami sampai di depan rektorat yang langsung disambut oleh seringai para satpam kampus yang

sangar-sangar itu.

“Kami ingin ketemu rektor! Kami ingin mendengar pernyataan beliau secara langsung

bahwa BHP alias Badan Hukum Pendidikan tidak akan diterapkan di kampus ini!” teriak presma

di muka pintu masuk gedung rektorat yang dijaga ketat para satpam.

Seperti yang sudah kami duga, kali ini kami harus berhadapan dengan polisi lagi.

Beberapa ‘anggota’ pangkat rendah tampak petentang-petenteng10 di depan pintu masuk yang

sengaja ditutup dari dalam. Tapi kami sedikit lega, tak ada anjing Herder di sana.

“Kalau beliau tak mau keluar, kami yang akan masuk ke dalam! Kawan-kawan… tiga

langkah perjuangan ke depan jalan! Dua langkah perjuangan jalan!!” seru korlap dari sudut

sebelah timur pintu.

Pagar betis bagian depan diisi oleh para mahasiswa berbadan besar-besar. Mereka

menjadi border yang coba merangsek penjagaan petugas keamanan. Saling dorong pun terjadi.
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“Hati-hati…hati-hati… Provokasi! Hati-hati…hati-hati… Provokasi!”

“Kami tidak akan berlaku anarkis, benar begitu kawan-kawan? Kami hanya ingin

mendengar penyataan langsung dari rektor!” kata Soni Kurniawan sang presma.

Kami menunggu. Yel-yel terus didengungkan. Lagu-lagu mars mahasiswa membahana

hingga suaranya pasti terdengar sampai ke lantai tiga tempat ruang rektor berada. Aku, kami

semua tahu jika rektor ada di atas sana.

“Bapak rektor sedang ada rapat penting dan tidak bisa diganggu. Maka saya selaku

pembantu rektor tiga berdiri di sini mewakili beliau,” kata Prof. Kencana Dewi.

“Kami ingin mendengar langsung dari pimpinan tertinggi kampus ini!” teriak beberapa

mahasiswa. Aku tak terlalu mempersoalkan siapapun yang bicara, sebab toh mereka juga orang

rektorat.

“Saya bisa memberi penjelasan! Saya yang akan menerangkan kepada kalian mengenai

masalah BHP itu!” kata PR tiga tersebut.

“Kalian jangan gegabah menyikapi masalah BHP itu, kita juga sama-sama belum begitu

jelas dengan konsepnya. Lagipula untuk bisa menerapkan itu ada prosesnya, dan kalian perlu

tahu bahwa itu tidak bisa diselesaikan dalam tempo cepat. Butuh waktu untuk

mempersiapkannya.”

Menjelang pukul dua belas siang kami membubarkan diri. Aksi kami hari itu berjalan

tanpa anarki. Aku heran, mengapa para birokrat dan penegak hukum terkadang memberi respon

berlebihan terhadap apa yang kami serukan? Padahal kami hanya menyuarakan kebenaran.

Padahal kami hanya meneriakkan keadilan. Kami, para aktifis sesungguhnya hanya memberikan

satu perimbangan terhadap kehidupan bernegara yang sedang berjalan. Berharap semoga tak

oleng, miring ke kanan ataupun ke kiri. Kami hanya menuruti kata hati—dan kami mencoba

mengikuti getar nurani.

Aku pulang ke kost menjelang ashar. Letih kurasakan mulai menjalar. Aku merebahkan

diri di atas tikar plastik yang kujadikan karpet di ruang depan. Aku ketiduran.
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Astaga! Sudah lewat setengah lima! Aku hampir melalaikan perintah agama. Aku

bergegas mengambil wudhu. Berharap semoga Allah masih menerima shalatku meskipun sudah

telat waktu. Sekedar gugur kewajibanpun jadilah. Di luar, surya nyaris ditelan senja. Warna

jingga telah hampir merata di ufuk barat sana.

Bukan satu hal yang baik jika karena kesibukan organisasi menyebabkan seorang aktifis

menjadi kendur semangat ibadahnya. Perbuatanku sendiri kusadari sangat memalukan, terlebih

pula sebagai mantan pengurus lembaga dakwah kampus di fakultasku. Aku malu pada diriku

sendiri, bahkan mungkin bisa mencoreng citra baikku sendiri dan lembaga yang telah

membesarkanku. Mengingat itu aku merasa berdosa sekali, dan tentu saja kepada Tuhan.

Sebenarnya karena merupakan mantan pengurus lembaga kerohanian itulah aku mendapatkan

suara terbanyak saat pemilihan ketua gubernur mahasiswa. Kredibilitas sebagai seorang aktifis

dakwah menjadi satu point kemenanganku saat itu. Aku terpilih melalui sebuah mekanisme yang

tampak sangat demokratis, meskipun sebenarnya banyak hal yang kurang kusetujui.

“Antum10 tenang sajalah, semuanya sudah kami atur. Sekarang yang perlu dipersiapkan

adalah program kerja untuk kepengurusan BEM satu tahun ke depan, buatlah sebagus mungkin

dan jangan asal-asalan.” Kata seorang senior yang ‘memegang’ kendali aktifis di fakultasku. Aku

mengangguk saja, karena akupun yakin bahwa aku mampu meraih suara di atas lima puluh

persen.

“Hanya ikhwan11 yang bisa menjadi gubernur mahasiswa di fakultas ini, lain tidak.”

Katanya sambil menepuk pundakku. Aku tersenyum.

Sebuah proses demokrasi semu telah terjadi di kampus ini. Pemilihan ketua tak jauh beda

dengan pemilihan raja-raja, semua sudah ditetapkan—melalui sebuah kaderisasi yang cantik.

Suksesi yang dilancarkan kawan-kawan aktifis itu benar-benar berhasil. Aku

mengungguli dua kompetitorku yang lain, satu mahasiswa seni teater dan yang lainnya seorang

mahasiswa pecinta alam. Karena label ikhwan yang masih melekat pada diriku itulah aku mampu

meraih begitu banyak suara. Sebuah konspirasi besar telah dipersembahkan kawan-kawan aktifis

kepadaku. Sebuah permainan cantik dari sebuah kesepahaman telah memenangkan proses

demokrasi.
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Dunia kampus di mataku serupa miniatur sebuah negara dengan komposisi penduduk

yang berbeda-beda. Di tempat ini pula struktur pemerintahan mahasiswa juga memiliki pola

yang sama. Kepemimpinan juga diraih melalui serangkaian suksesi yang nyaris sama dengan

yang diterpkan dalam negara yang sebenarnya. Jegal-menjegal antar elemen mahasiswapun

bukan merupakan satu hal yang aneh.

Di manapun, kelompok mayoritas selalu saja bisa mengendalikan suasana. Demokrasi

juga begitu, selalu memihak kepada kelompok mayoritas. Sehingga tak jarang kelompok yang

minoritas merasa tersisihkan. Seperti di fakultasku, mayoritas mahasiswa adalah perempuan, dan

sebagian besar mereka itu berafiliasi dengan kubu di sektor selatan—Mushola Al-Barokah.

Akibatnya, siapapun orangnya yang mampu memberikan hegemoni kepada kelompok ini dialah

calon pemenangnya. Kelompok ini menjadi sebuah kekuatan massa yang dipastikan setia

mengikuti seruan sang mas’ul atau pemimpinnya. Entah, aku sendiri bingung. Inikah yang

disebut sebagai demokratis?

Apapun prosesnya, aku toh akhirnya terpilih sebagi gubernur mahasiswa. Sederhana

memang, tapi cukup membuat beberapa orang mati-matian memperebutkannya. Aku tak pernah

benar-benar memikirkannya kemudian. Seiring berjalannya waktu, perubahan tentu saja terjadi

padaku. Aku sendiri tentu tak merasakannya. Hanya orang-orang di luar diriku yang bisa

mengamati dan merasakan perubahan itu. Seperti para penguasa negeri ini, seringkali

kepercayaan yang diberikan kepadanya diselewengkan, mereka lupa akan janji saat kampanye

politiknya.

Bicara politik, tentu saja membosankan. Mungkin benar kata orang, politik itu terkadang

merupakan satu hal yang busuk dan terkutuk.

Keaktifanku di BEM berawal dari Open Recruitment beberapa waktu lalu yang

mengantarkanku sebagai anggota dan kemudian pengurus. Melalui serangkaian pelatihan-

pelatihan dasar-dasar organisasi, aku mulai tertarik melakukan kajian-kajian kritis bersama

teman-teman. Forum diskusi kami mulai semarak, selain itu di luar kampus aku juga terlibat

dalam komunitas sastra. Aku tergabung dalam Forum Lingkar Pena. Menjadi aktivis yang gemar

menulis—memberikanku nilai plus, aku menjadi dekat dengan dunia para jurnalis. Dan hal ini



15

menjadi semacam teror putih bagi para birokrat yang ada di kampus atau di luar sana. Aku

menjadi bayang-bayang para penguasa.

Setiap kejanggalan yang kutemukan, selalu menjadi bahan kajian. Kajian diteruskan

menjadi tulisan—lalu kukirim ke koran lokal, menjadi satu hal menakutkan di satu sisi dan

sangat mencerahkan di sisi lainnya—terutama bagi kalangan urban.12 Segala sesuatu yang

dirahasiakan, menjadi layak untuk dipaparkan. Dan aku mulai menyadari, betapa tulisan sangat

menentukan arah peradaban. Ia menjadi sebentuk roh gentayangan bagi penguasa tiran yang

serakah dengan kekuasaan. Ia bergerak layaknya secarik sinar penerang dari pekat kegelapan.

Renunganku di tepian senja itu kembali hampir menindas kesadaranku bahwa magrib

telah masuk waktunya. Aku bergegas ke kamar mandi. Aku terburu-buru. Adzan sudah

berkumandang beberapa menit lalu. Karena masjid lumayan jauh dan aku berjalan kaki saja ke

sana, maka akupun menjadi masbuk lagi.

Waktu terus berlalu. Sebagai gubernur mahasiswa, posisiku itu semakin memperkukuh

langkahku untuk terus menyuarakan kebenaran bersama teman-teman seperjuangan—sesuatu

yang tentu saja tak banyak orang berani memperjuangkannya. Kebenaran yang tentu saja

menurut pemahaman kami. Kebenaran dari sudut pandang kami, para mahasiswa acapkali

berbeda dengan banyak pihak. Maka tak jarang kami terpaksa turun ke jalan, sehingga bentrok

dengan aparat pemerintah yang notabene merupakan saudara sendiri.

Banyak pejabat yang kurang suka dengan kami yang sering ‘vokal’—sehingga bagi

mereka kami hanyalah segerombolan teroris yang mengusung jargon-jargon ideologis. Sikap

kritis acapkali dicoba untuk dikikis, para aktifis sering kali diintimidasi demi eksistensi segelintir

pejabat tinggi. Jika sudah demikian, maka hanya parlemen jalanan yang pantas dan mampu

melakukan siding peradilan untuk menentukan putusan. Meja hijau tak bisa sepenuhnya

diharapkan, sebab masih berkeliaran para mafia peradilan. Demonstran turun ke jalan untuk

sebuah pembebasan. Bila perlu, kami sendiri yang akan menghakimi musuh kami itu: para

koruptor dan penguasa diktator.

Dari bawah kerindangan pohon-pohon di kampus kami, segalanya seringkali berawal. Di

sana kegiatan konsolidasi dilakukan, rapat-rapat kecil digelar untuk menentukan sikap terhadap
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setiap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat banyak. Kami tak peduli

terhadap apapun, bahkan todongan senapan aparat—apalagi sekedar pentungan.

Jika jaket almamater itu telah kami kenakan, saat itu tak akan ada lagi yang mampu

menghalangi langkah kami. Dosen-dosen kami yang killer13 itu, para penguasa, bahkan—

mungkin orangtua kamipun tak sanggup menghalangi. Karena kami yakin, jalan kami direstui,

jalan kami diredhoi. Kami bukan teroris, tapi kami aktifis!

Tiada tangis, tiada desah penyesalan jika nurani telah berkata. Kebenaran itu sejatinya

milik siapa? Kebenaran hanya sebuah definisi, sesuatu yang abstrak di negeri ini. Kami tak

meminta apa-apa, tapi kami hanya ingin menyeka air mata duka yang mengalir di mata rakyat

yang sengsara.

Terik panas tak menguapkan semangat kami, aku dan seluruh kawan-kawan. Kami

berderap dan melaju di bawah duli panas mentari, demi sebuah pembebasan—bebas dari

penindasan. Dalam hati hanya ada satu keyakinan kami: kami pasti menang!

Dalam termenung, semilir angin tak kurasakan lagi. Di pikiranku bergumpal ide-ide

kebangsaan yang mungkin tak pernah dipikirkan oleh banyak orang. Tentang dunia yang

sebenarnya belum kurambahi secara sempurna. Aku—mungkin juga kawan-kawan semua,

sekedar saja mewarisi semangat ‘empat lima.’ Tapi aku tahu, aku paham akan esensi perjuangan

itu sebenarnya. Pemahaman yang tentu saja sangat terbatas.

***
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Dua

Dunia terus berotasi, perkuliahan yang padat tak mampu membuatku berubah pikiran.

Kegiatan organisasi masih tetap jalan. Telah beberapa kali aku ditegur oleh ketua program studi,

Prof. Rosmalina, beliau adalah PA—Pembimbing Akademikku, nilai IPK13 2,75 telah

membuatnya kecewa. Aku tak terlalu risau dengan semua itu. Untuk apa nilai-nilai palsu itu, di

mana-mana sama, kepalsuan merata. Hal yang tak pernah berubah sejak aku masih SMA—

keberhasilan hanya diukur dengan nilai-nilai semata. Padahal proses untuk mendapatkannya

berlumuran dusta, mahasiswa menjilat para dosennya, dosen mengajar seenaknya. Kurikulum

diubah-ubah tiap tahun dengan dalih penyempurnaan, padahal hanya sebagai upaya untuk

membuat proyek bisnis dan ujung-ujungnya adalah demi keuntungan finansial belaka.

“You ini bagaimana, coba lihat daftar nilai You. Tanpa A, C lima, dan B dua! Mau jadi

apa You?? memalukan! What you gonna be?”14 kata-katanya lewat saja di telingaku. Aku hanya

tersenyum, tersenyum pada diriku sendiri.

“Nanti akan saya perbaiki mom, saya janji!” kataku meyakinkannya.

“You masih di BEM? You masih Gubernurnya?” Tanya Prof. Rosmalina tanpa kuduga—

perhatian juga dia rupanya. Aku mentapnya tak percaya.

“Oh, masih.. masih mom!” jawabku.

“Ada yang ingin saya bicarakan dengan you, tapi bukan sekarang. Temui saya siang ini di

sini, jangan telat—setengah satu!” katanya. Beliau tampak serius. Aku curiga, pasti ada apa-apa.

Satu hal yang tidak biasa sebelumnya.

‘Ya mom, insyaAllah bisa!” kataku pula. Aku tahu, aku tak perlu bertanya untuk apa itu.

Yang kudengar, beliau hendak mencalonkan diri sebagai dekan tahun ini. Lalu, apa hubungannya

denganku? Aku bertanya-tanya.

Setelah keluar dari ruangan itu aku dikerubungi oleh teman-temanku. Mereka jelas

menyangka bahwa aku kena kasus lagi dan karena itulah aku dipanggil. Sejak beberapa semester

ini memang aku sering dipanggil pihak dekanat. Ada saja masalah yang timbul karena aku

berkeras untuk tetap melakukan hal-hal yang berseberangan dengan keinginan mereka. Mereka
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maunya, sebagai gubernur mahasiswa aku harus menempatkan diri sebagai ‘staf’ yang selalu

mengiyakan apapun keputusan dekanat. Tapi aku tak pernah lakukan itu. Bukan karena ingin

membangkang, tapi karena menurutku mereka sering—jika tak bisa dikatakan selalu,

mengeluarkan kebijakan aneh yang merugikan mahasiswa.

Suatu kali, ketika sedang melakukan kegiatan up-grading15 anggota BEM yang baru, aku

tak sependapat dengan pembantu dekan tiga mengenai tempat pelaksanaan. Gara-gara itu,

akhirnya—karena terpaksa juga, aku tetap dan kawan-kawan tetap melaksanakan kegiatan di

tempat yang tidak mendapatkan persetujuan. Bahkan aku nekad memalsukan tanda tangan—

itupun karena aku tak ingin mengecewakan peserta. Lagipula, uang sewa tempat sudah

dibayarkan dan tidak mungkin ditarik kembali. Hanya karena itu pula beasiswa yang sudah jelas-

jelas menjadi hakku, akan dihanguskan. Aku kebingungan, untung kawan-kawan memberikan

dukungan, kami kembali melakukan demonstrasi. Menolak dan mengecam sikap otoriter pihak

birokrat, yang tentu saja dengan balutan isu lain. Aku selalu berusaha berkelit, dan selama ini

selalu menang. Alhasil, Dekanat akhirnya benar-benar telah memasukkan aku ke ‘buku hitam’.

“Tenang, tak ada apa-apa. Kalian jangan terlalu mencemaskanku,” kataku.

“Oh, syukurlah… kirain ada masalah lagi,” kata Yuli, satu-satunya cewek tomboy yang

paling dekat denganku. Aku melangkah tenang menuju sekretariat BEM, aku hendak menemui

teman-temanku yang telah menunggu.

Seperti biasanya, tempat itu tak pernah kosong kecuali pada saat liburan. Tidak hanya

siang, malam pun selalu ada saja penunggunya. Beberapa pengurus BEM memiliki kegemaran

aneh di kampus ini. Pindah tidur di tempat itu. Mereka rela meninggalkan kost, membiarkannya

kosong. Tak peduli dengan resiko kemalingan. Mereka bilang, semua itu demi pengabdian—

pada bangsa dan negara. Sungguh mulia, itulah tampak luarnya. Akan tetapi, kerapkali mereka

membuat para orangtua dan dosen tercengang: mereka itu para demonstran! Para ahli pembuat

kemacetan dan kadangkala kerusuhan, tentu saja. Tapi tak pantas jika mereka dipersalahkan.

Mereka berjuang demi tegaknya sebentuk nilai ‘kebenaran’ satu hal yang sangat relatif di negeri

ini. Karena tak ada yang benar-benar mampu mendefinisikan kesejatian kebenaran itu. Akan

tetapi justru, ia cenderung hanya berdasarkan pada kesepakatan-kesepakatan.
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Aku bangga pernah ada dalam barisan mereka. Menjadi bagian dari sebuah Prophetic

Minority—sekumpulan pewaris nabi dalam jumlah yang sedikit dari bangsa besar ini. Dengan

segala keterbatasan yang kami miliki, kami tetap berkeras diri memperjuangkan apa yang benar

di mata kami.

“Mahasiswa itu punya dunianya sendiri—bukan bumi yang mereka pijak, tapi awan-

awan di atas sana. Kalian akan terkejut setelah selesai dari kampus ini, realita akan mengikis

habis idealisme kalian, yakinlah itu!” aku sering mendengar kalimat itu dari para senior yang

sudah tamat. Juga dari beberapa dosen yang kurang suka dengan mahasiswa yang sok idealis.

Aku tertarik mengikuti berbagai diskusi-diskusi mengenai ideologi-ideologi kebangsaan

dan keagamaan saat menjadi pengurus BEM di tahun kedua masa kuliahku. Ketika datang

kesempatan untuk mewakili fakultas ke berbagai kegiatan di luar, aku selalu berupaya untuk

mencari link dan tentu saja mengajak mereka diskusi mengenai berbagaio hal termasuk berbagai

ideologi yang melatari pergerakan mahasiswa saat ini.

Suatu hari ketika terbaca olehku pamflet dari sebuah organisasi eksternal kampus, akupun

mengikutinya. Saat itu, tengah hari ketika aku dan beberapa kawan sedang berkunjung ke

fakultas MIPA. Isinya adalah pengumuman OR atau open recruitment, awalnya aku tertarik. Hari

itu juga aku langsung menghubungi contact person yang tertera di sana. Aku sendirian

menghubungi ketuanya langsung dan mengajaknya berdiskusi. Aku sedikit kecewa saat dia

bilang bahwa organisasi mereka tak memiliki ideologi. Bagaimana bisa sebuah perkumpulan

tanpa satu ideologi yang bisa dijadikan pijakan? Akupun mengurungkan niatku untuk mengikuti

PT 1—pendidikan tahap pertama yang akan mereka adakan.

Pada awal tahun ajaran baru biasanya bertebaran leaflet mengenai organisasi-organisasi

kemahasiswaan di kampus. Mulai dari MAPALA, Paduan Suara, Teater sampai UKM

Kerohanian untuk internal kampus, ada organisasi eksternal kampus seperti HMI dan KAMMI—

dengan simbol Islam, FMN dan lain sebagainya dengan icon ‘yang kiri itu seksi’—Che Guevara.

Sejak awal aku berprinsip bahwa untuk mengetahui secara utuh organisasi-organisasi

kampus tersebut ialah dengan jalan masuk di dalamnya. Karena kebiasaanku itulah maka aku

mendapatkan banyak sekali link dari segenap elemen mahasiswa. Aku berusaha untuk

mengakomodir dan mereferensikan apapun yang kuperoleh dari organisasi-organisasi tersebut.
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Perjalanan waktu akhirnya mengantarkanku pada kesimpulan bahwa setiap oraganisasi memiliki

kelemahannya sendiri, seperti juga manusia yang serba terbatas. Oleh karena itu, suatu hari

sempat terpikir olehku untuk mendirikan organisasi baru yang mampu mengakomodir segenap

ideologi dan gagasan. Aku berniat untuk membentuk sebuah perkumpulan yang pluralistik.

Sebab kurasa, khebinekaan merupakan satu kekuatan, bukan justru melakukan pengkotak-

kotakan pemuda, yang dalam hal ini korbannya adalah mahasiswa.

Seperti prediksi akan turunnya hujan, hati manusia juga tak bisa diestimasi arah dan

kecenderungannya. Akupun tak pernah benar-benar mampu mengekang sekerat daging yang

menurut rasul sebagai kunci kebaikan dan juga kejahatan itu. Banyak faktor yang memberikan

pengaruh terhadap perubahan suasana dan kecenderungan hati kemana ia berkiblat.

Aku terus mencari, aku terus menjelajahi lorong-lorong sunyi hingga batas imaji. Aku

asyik bertulang mencari identitas diri. Entah, kegelisahan selalu saja timbul tenggelam di

pelataran bawah sadar—mendorong dan menghentakkan. Inikah yang dimaksud masa muda itu?

***

Selepas acara ramai-ramai di depan Monpera Palembang di suatu Sabtu yang panas,

seorang lelaki setengah baya datang menghampiriku. Ia muncul begitu saja, namun kukira dia

telah ada di sekitar temapat itu beberapa saat lamanya. Awalnya aku menyangka dia anggota

intel yang sengaja menjajaki banyak hal padaku. Memang setiap kali mahasiswa melakukan

demonstrasi, saat itu pula bertebaran intel di mana-mana. Ia bisa saja mengaku atau bergaya

sebagai mahasiswa, preman atau bahkan tukang becak. Mata-mata pemerintah itu selalu

memonitor gerakan kami, sikap waspada yang memang tidak berlebihan.

“Dari mana Dek, Unsri?” lelaki asing itu bertanya padaku.

“Ya, dari Indralaya. Bapak dari mana? Polda?” tanyaku menyelidik.

“Oh, bukan… saya juga dari Unsri, saya dosen Pertanian. Saya hanya ingin melihat

semangatnya anak muda sekarang, semangat kalian para mahasiswa,” katanya.

“Oh… tapi bukan memata-matai kami, kan?” kataku mencoba bergurau.
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Dari pertemuan itu, aku entah karena apa—menjadi sering bertemu lagi. Seperti

kegemaranku, aku mencoba menyelami alam pemikirannya—mengajaknya diskusi dan berdebat.

“Kami tidak bersifat sektarian, organisasi mengakomodir seluruh elemen mahasiswa.

Terserah, mau dia preman atau apapun—yang terpenting adalah warganegara Indonesia. Akan

tetapi, tentu saja setelah mengikuti pelatihan dan pembinaan, sebagai anggota yang baik,

merupakan satu keharusan untuk bisa menjalankan dan memperjuangkan visi dan misi

organisasi. Kita berjuang dalam satu wadah, berjuang di bawah satu kibaran panji organisasi!”

penjelasan itu kudapatkan ketika aku berdiskusi dengan pembina organisasi kepemudaan di

Palembang, lelaki separuh baya yang dosen Pertanian itu.

“Bagaimana dengan masalah kebebasan berpendapat di dalamnya? Bukankah suatu

organisasi membutuhkan ide-ide segar setiap saat dari para anggotanya? Apakah ada semacam

monopoli pendapat—fatwa atau apa dari para pemimpinnya?” tanyaku.

Satu hal yang memang tak kusuka dari sebuah organisasi—bahkan kuanggap sebagai

sesuatu yang menjengkelkan, yaitu adanya pemaksaan pendapat dari pemimpin kepada

anggotanya. Aku lebih suka jika ada kebebasan untuk berpikir, mengembangkan ide-ide baru.

“Organisasi ini sesungguhnya tidak mewarnai anggota, tetapi anggotalah yang memberi

warna dan coraknya. Kami menjunjung pluralitas—selama tidak memperkarakan masalah-

masalah yang prinsipil, atau masalah yang bersifat mengusik dasar organisasi. Dasar organisasi

sudah sangat jelas, Pancasila. Dan saya anggap kita semua telah paham dengan satu hal itu.”

Kata lelaki jangkung yang kemudian kuketahui bernama Dr. Syukur itu.

Semenjak perkenalan itu, secara perlahan aku menaruh minat pada setiap bait kata-

katanya. Ia seketika menjelma sebagai guru spiritual pribadiku, ia mendadak berubah menjadi

messiah bagi kebingunganku. Untuk beberapa saat aku tak merasa perlu untuk

mempermasalahkan apapun yang dirangkainya sebagai dalil. Kebenaran akhirnya dijelaskannya

sebagai sesuatu yang relatif, kemudian darinya pula aku mengerti bahwa kebenaran adalah hasil

dari satu kesepakatan. Tak ada kebenaran yang hakiki di dunia ini, maka tak ada seorangpun

yang berhak menghakimi orang lain. Bahkan, sejatinya tak perlulah negara menetapkan undang-

undang karena ia bisa melanggar asazi kemanusiaan.
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“Lantas, bagaimana dengan kebenaran yang ditetapkan oleh agama? Apakah itu tak

berlaku mutlak? Bukankah kebenaran agama berasal dari Tuhan?” tanyaku suatu kali.

“Kebenaran agama masih dalam tahap spekulasi. Kita tak perlu percaya seratus persen

kepada para nabi. Toh, mereka juga sama seperti kita—manusia biasa. Maka sangat mungkin jika

apa yang mereka katakan tidak selamanya benar. Orang modern seharusnya tak berpikiran

seperti mereka yang hidup di zaman pra sejarah. Jadi tenang sajalah kamu, tak perlu

menyangsikan kata-kataku.” Jawabnya.

Lelaki itu membuat berpikir keras, adakah satu kesalahan yang terjadi? Atau aku sendiri

yang kurang bisa memahami? Aku terombang-ambing. Segala dalil yang pernah kudengar

sewaktu ‘mengaji’ dulu seolah menguap saja. Aku terkesima oleh jalinan kata-katanya.

Keinginanku untuk mengerti secara menyeluruh sebuah ideologi seolah justru menyeretku ke

alam sejuta tanya. Belum lagi satu pertanyaan terjawab, muncul lagi pertanyaan baru.

“Agama, dalam pandangan ulama kebanyakan, harus dilindungi dari bahaya rasio.

Menurut mereka, rasio manusia hanya boleh digunakan sebatas membenarkan ajaran yang sudah

ada, tetapi tak boleh dipakai untuk menafsirkan ulang ajaran itu. Dengan kata lain, rasio hanya

dipakai sebatas untuk menjustifikasi ‘status quo’ bukan mengubahnya.” Padahal agama itu—

dalam hal ini kita contohkan Islam sebagaimana saya pahami bukanlah agama yang dirundung

rasa takut dan was-was terhadap rasio manusia semacam itu. Sebab konon, Nabi sendiri pernah

membuat sebuah statemen yang menarik, “al-din huwa al-’aql, la dina li man la ‘aqla lahu,

agama adalah akal, tak ada agama bagi orang yang tak memiliki akal. Seorang Muslim, dalam

pandangan fikih klasik, dianggap sebagai subyek moral yang layak menerima perintah dan

larangan agama setelah ia mencapai usia akil balig.” Paparnya dalam sebuah kesempatan yang

berbeda.

Aku berpikir keras untuk memahami apa yang dikatakannya itu. Karena keterbatasan

ilmu yang kumiliki soal agama itu, walaupun dulu pernah nyantri tapi dasar-dasar akidah yang

ditanamkan Pak Yai kepadaku masih sangat sedikit. Selama ini yang kudapatkan memang hanya

perkara rukun iman dan Islam itu, sebatas mengakui bahwa Tuhan itu satu dan beberapa

penjelasan sederhana lainnya.
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“Dengan bahasa yang berbeda, seorang anak manusia baru pantas menjalankan ajaran

agama setelah ia memiliki kemampun intelektual sehingga mampu berpikir dengan akal sehat.

Dengan demikian, keputusannya untuk menjalankan perintah agama bukan karena meniru-niru

tradisi yang sudah ada, tetapi karena kesadaran dan keinsafan yang mendalam. Inilah agama

Islam yang saya pahami: agama yang tak melawan rasio, tetapi justru menjadikannya sebagai

landasan paling penting dalam menjalankan perintah agama.” Aku hanya bisa manggut-manggut

saja menerima argumentasinya itu. Membuatku kian berminat untuk belajar lebih banyak

padanya.

Dalam hari-hari tertentu aku sendiri yang datang menemui DR. Syukur di rumahnya.

Dengan demikian aku menjadi lebih sering ke Palembang, dan awalnya kurasakan anggaran

untuk ongkos menjadi membengkak juga. Akan tetapi demi sebuah ilmu, dan ini merupakan satu

hal yang baru bagiku maka akupun rela berkorban untuk itu.

DR. Syukur merupakan dosen Fakultas Pertanian. Dia pernah mendapatkan beasiswa dari

FULBRIGHT SCHOLARSHIP PROGRAMS16 Amerika. Selama beberapa tahun dia belajar di

negeri paman Sam itu, dia bilang kuliah di Boston University. Dari cerita yang dituturkannya,

aku menjadi tahu betapa segala sesuatu bisa saja terjadi karena kehendak manusia sendiri,

bahkan jika mau—dia bilang bahwa kematian itu bisa juga diprogram dengan satu metode

tertentu, dengan memakai pewaktu. Sesaat setelah peristiwa 11 Sepetember 2001 yang

meluluhlantakkan keangkuhan gedung World Trade Center itu, dia baru pulang ke Indonesia.

Melakukan dialektika dengan orang sepertinya telah mengantarku pada satu pemahaman

yang sama sekali berbeda dengan mahasiswa kebanyakan yang ada di kampusku. Sosok guru

menjadi sebuah penentu dalam sebuah perjalanan panjang pembentukan pribadi murid. Itu

ternyata ada benarnya juga, dan aku sendiri mulai meresakan pengaruh dari ajaran yang

diberikannya padaku. Bukan tanpa penyaringan, akan tetapi karena memang apa yang

disampaikannya selalu langsung membidik pusat keyakinan. Satu hal yang tidak terbantahkan

tiba-tiba saja langsung menitik di pusat kesadaran. Aku tak mampu berkelit, aku tak sanggup

berlari. Entah, inikah yang disebut sebagai indoktrinasi?

Dalam setiap kesempatan diskusi dengan teman-teman mahasiswa lain di kampus, aku

selalu berusaha untuk memenangi perdebatan. Aku merasa tak sempurna jika tak memenanginya.
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Stigma pendebatpun tak lama kemudian menempel di namaku. Aku tak peduli, walaupun

beberapa teman di BEM mulai tak bersimpati dan perlahan menjauh. Di saat seperti itu, aku

kembali berlari kepada ‘guruku’ itu. Dari beberapa kali pertemuan di Palembang, aku

mendapatkan beberapa kenalan baru pula. Aku bertemu Sabak sang penulis, Tohari, Kemas

Andreas sang pelukis, dan Komarrudin yang Liberalis, bahkan aku baru tahu ternyata Hamid

teman sefakultasku sendiri adalah juga ‘muridnya.’

Melalui Sabak, mahasiswa asal universitas Tri Dinanti di Palembang aku mengerti

banyak hal tentang dunia tulis-menulis yang tidak melulu hitam dan putih. Paradigma baru

kepenulisan kutemukan dan kupahami dari diskusi yang kulakukan dengannya. Sementara

Tohari mengajarkanku banyak hal mengenai definisi takwa yang menurutnya juga sangat

kontekstual, atau tanpa definisi yang khusus. Apa yang sering dikatakan khatib Jumat itu bukan

merupakan sebuah ketetapan. Ia memiliki pengertian yang sangat luas, sehingga dia memilih

untuk menjadi takwa sesuai kemampuannya.

“Bertakwa itu jangan memaksa, bertakwa itu sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Kita

tak perlu memakai standar orang lain, apalagi menuruti standar para wali atau bahkan para nabi.

Kita hidup di alam yang berbeda dengan mereka, bagaimana bisa kita berlaku sama dengan

mereka. Shalat, zakat, puasa, naik haji, itu bagi yang mampu! Siapa yang tidak mampu

melakukannya tentu tidak dipaksakan, Tuhan begitu pemurah, dan Dia memberikan kemudahan

kepada semua hambanya. Lagipula, Tuhan juga sama sekali tidak membutuhkan apapun dari

makhluknya!” begitu kata Tohari jika dimintai pendapat mengenai bagaimana caranya bertakwa.

Aku protes tak terima, tapi selalu saja dia berkelit. Dan ujung-ujungnya dia bilang, Tuhan saja

tak pernah memaksa manusia, bagaimana bisa manusia memaksa manusia lainnya? Aku hanya

geleng kepala. Tohari sendiri adalah mahasiswa Ushuludin di IAIN17 Palembang.

Kemas Andreas yang orang Perumnas itu tak terlalu peduli dengan apapun,

keikutsertaannya dalam organisasi juga sekedar ingin menambah relasi dan sebagai ajang

promosi hasil lukisannya. Orientasi utamanya adalah bagaimana bisa menjual lukisannya itu.

Bahkan seringpula dia memaksa kami, teman-temannya di organisasi untuk membeli lukisannya

itu. Kami justru menertawakannya, lukisan abstrak yang dibuatnya seringkali tak bisa dipahami.

Semuanya serba abstrak, seabstrak jalan pikirannya.
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Kommarudin yang liberal itu mirip Kemas adanya. Bedanya, dia hanya pemimpi belaka,

sebab tak ada karya apapun yang bisa ditawarkannya selain ide-ide parsial tentang perekonomian

yang didapatkannya selama ini di FE Unsri Palembang.

“Jika bangsa ini mau maju, pemerintah harus berani melepaskan perekonomian untuk

dijalankan sendiri oleh rakyat, biarlah mekanismenya diatur oleh pasar, negara hanya sebagai

pengontrol saja. Artinya bukan negara yang memegang kendali ekonomi, tapi rakyat itu sendiri,”

aku semakin tak mengerti dengan teorinya itu.

Sementara itu, rumus-rumus Grammar18 yang kupelajari selama ini menjadi tak begitu

berarti saat berdiskusi dengan semua Wong Plembang itu. Mereka tak pernah memakai bahasa

Indonesia saat berdiskusi, apalagi bahasa Inggris. Satu point yang kurasakan sebagai sebuah

environment effect19 yang kurang menguntungkan bagiku. Akan tetapi aku menikmatinya,

pengaruh dari Philosophy of Science20 yang kupelajari di semester ke empat lalu sedikit

membuatku mampu untuk cepat beradaptasi.

Di saat-saat tertentu, ketika perkulihan tak terlalu padat dan agenda organisasi internal

kampus sedang longgar, aku menyempatkan diri untuk mengajak mereka bertemu—mengadakan

‘pengajian’ begitu kami menyebutnya. Pengajian, bukan berarti melulu membicarakan masalah

agama—akan tetapi kegiatan mengkaji segala. Selama ini kita sering berpersepsi bahwa

‘mengaji’ adalah kegiatan para santri berpeci, padahal nyatanya tidak begitu—bahkan atheis

sekalipun sering kali mengadakan ‘pengajian’ tersebut.

Siang ini seperti biasanya aku harus mengikuti kajian rutin bersama Dr. Syukur di

Palembang. Dari terminal Unsri Indralaya naik bis jurusan Bukit untuk bisa langsung turun di

perumahan Bukit Sejahtera Poligon. Aku berharap bisa mengkonsultasikan masalahku dengan

Prof. Rosmalina itu padanya.

Menjelang pukul tiga sore, akhirnya aku sampai di depan halaman rumahnya yang boleh

dikatakan mewah itu. Aku langsung masuk ke dalam pekarangannya, pintu pagar memang tak

dikunci—pertanda ada orangnya di dalam. Hari Jumat menjelang sore begini biasanya ‘guruku’

itu memang sudah pulang dari kampus. Dia selalu mengatakan bahwa hari Jumat sore seperti

inilah seluruh amal manusia diangkat oleh malaikat pencatat amal-baik dan buruk ke langit.

Seperti biasa, dia mengatakannya sambil bercanda. Kami juga menyambutnya dengan tertawa.
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Tidak hanya aku yang secara rutin mengikuti kajian kritis dengannya, tapi juga beberapa teman

baruku itu.

Kulihat beberapa sepeda motor yang kukenal telah terparkir di halaman. Mereka mungkin

telah menungguku. Aku bersiap memasuki momen ketika seorang guru mendongeng sehingga

nyaris merupakan ‘redemptive’—saat yang mengandung potensi penebusan bagiku dan beberapa

temanku itu.

“Assalamualaikum!” kataku sambil terus masuk ke ruang tamu luas di rumah guruku itu.

“Waalaikumusalam…!” jawab mereka serempak. Melihat mereka yang duduk

membentuk lingakran begitu, aku seketika teringat cara pengajian yang beberapa waktu lalu

sering kuikuti. Karena banyak pertanyaan yang kurang mendapatkan jawaban, akhirnya secara

berangsur aku meninggalkannya. Atau lebih tepatnya, meninggalkannya untuk sementara guna

mencari perbandingan.

“Kami sudah stengah jam menunggu, ente21 lama sekali… kami hampir saja menyudahi

‘pengajian’ ini,” kata Tohari, dia tertawa. Aku tahu dia hanya bergurau. Sabak, Kemas, dan

Komar tersenyum saja. Sementara DR. Syukur tak banyak memberikan respon—seperti biasa,

berarti dia sedang menyampaikan sesuatu yang serius sore ini. Kedatanganku yang agak telat

mungkin telah membuatnya demikian.

“Maaf, saya ada kuliah sampai habis dzuhur tadi,” kataku sambil menyodorkan tangan

hendak menyalaminya. Kemudian secara berurutan kusalami semua teman-temanku itu. Hanya

Hamdi yang tak tampak sore ini.

Aku pun mengikuti kajian bersama DR. Syukur hingga tiba adzan ashar dan akan

melanjutkannya kembali setelah shalat berjamaah di sebuah mushola kecil di samping rumah

gedungnya itu.

“Terserah, mau shalat berjamaah atau sendiri-sendiri. Yang penting kalian yakin, bukan

atas dasar ikut-ikutan, atau merasa tak enak dengan yang lain. Toh, jika kalian sembahyang tapi

dengan terpaksa atau karena ada sesuatu yang membuat hati kalian terpaksa, riya’ namanya, dan
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kalian perlu tahu… sebesar dzarahpun rasa ingin dipuji atau riya’ itu timbul, maka ibadah kalian

itu tidak akan diterima, “ kata DR. Syukur sebelum akhirnya kami sepakat untuk berjamaah.

“Satu hal yang perlu kalian ingat, sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan hal-hal

semacam ini,” dia tersenyum sebelum akhirnya mengangkat tangan untuk takbirotul ikhrom.22

Kami larut dalam keheningan selama beberapa menit. Aku sendiri, jujur, tak bisa benar-

benar menghadirkan Tuhan di dalam hati. Ketika kucoba menghadirkan nama-Nya, yang

terbayang justru hal-hal lain dan sepengetahuanku, hal itu bisa merusak amalan sembahyang itu

sendiri. Aku hanya mampu beristighfar setelah sembahyang usai.

Semilir angin kering meniup tubuhku. Pohon-pohon perdu di taman depan rumah guruku

ini menghalangi pandangan orang dari luar pagar. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang di

perumahan elite untuk memagar rumah mereka tinggi-tinggi. Hal serupa juga dilakukan DR.

Syukur Makmur ini, membuat kediamannya terasa lebih angker dari yang sebenarnya. Ada satu

keanehan yang sebenarnya kurasakan semenjak awal, dia tidak tinggal bersama seorang istri. Ya,

sebuah hal yang sebenarnya kontras sekali dengan kehidupannya yang sudah mapan. Di

rumahnya yang besar hanya ada seorang perempuan tua yang kemudian kuketahui sebagai

bibinya. Orangtuanya sendiri entah di mana, aku tak menanyakan itu. Entah, mungkin dulu

pernah—atau lebih tepatnya mungkin dia telah menduda. Aku hanya menduga-duga, sebab

menanyakan hal itu adalah kurang sopan. Lain halnya jika suatu saat dia sendiri yang bercerita.

Dalam beberapa kesempatan, aku menangkap sorot matanya yang seakan menyimpan

satu rahasia. Akan tetapi aku tak ambil pusing soal itu, aku sudah terlanjur ‘berkeinginan’ belajar

banyak padanya. Aku sangat menaruh harapan, kiranya melalui sosoknya itulah aku bisa

menemukan jawaban atas apa yang selama ini kucari. Petualanganku masih panjang, dan pendar

mentari di langit sore itu kian menambah semangatku.

Setelah ashar, kamipun kembali melanjutkan diskusi.

Selain membahas masalah organisasi, kami juga berbincang mengenai perkuliahan dan

hal ihwal kebangsaan. Termasuk di dalamnya perkara keimanan, dan dari dialah aku

mendapatkan banyak hal penting yang bersinggungan dengan masalah faith atau keyakinan itu.
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“Iman yang kuat tak akan takut pada keraguan. Iman yang dangkal dan dogmatis selalu

was-was pada pertanyaan dan keragu-raguan,” katanya. Di tangannya terpegang sebuah buku

The Prophet and the Messiah: An Arab Christian’s Perpsective on Islam and Christianity

karangan Chawkat Moucarry. Aku hanya bisa mengira-ngira apa isi buku buku itu.

“Maka kalian harus bisa menemukan dan mempertahankan ‘iman’ tersebut ketika kalian

telah mendapatkannya. Tentu saja, keimanan itu menuntut sebuah konsekuensi. Termasuk

bersedia untuk mengorbankan harta dan nyawa sekalipun. Seseorang yang beriman—benar

imannya, pasti pula rela dan siap terasing karenanya. Dunia bukanlah tujuannya, semua menjadi

kecil di matanya. Tak ada kenikamtan yang lain di dunia selain bisa berbuat demi menjulangkan

nama Tuhan, dengan cara apapun. Syahid, ya syahid itulah tujuan utamanya. Tak ada pilihan lain

saat ini, jika kita memang menginginkan itu. Syahid hanya bisa didapat dengan darah dan

kematian, bukan dengan cara lain. Para sahabat dan syuhada telah memberikan contoh yang jelas

kepada kita semua,”

Kami kusyuk menyimak paparan DR. Syukur itu.

“Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pencerahan awal bagi kalian dan diri saya

sendiri,” katanya sebelum akhirnya menutup pertemuan.

***

Suara rintik hujan semakin menggila di atap seng bedeng kontrakanku. Aku ada di

dalamnya, memandang lepas lewat jeruji terali jendela bercat hijau tua. Kulihat belukar rawa-

rawa di sebelah tenggara, gelisah ditingkah deru hujan yang tertumpah. Sama seperti diriku saat

ini. Gelisah sendiri tak tentu arah.

Di tanganku, selembar surat perintah demonstrasi—semakin membuatku galau. Entah

kenapa benda itu membuatku merasa tidak nyaman hari ini. Sebenarnya isi surat itu bukanlah hal

yang baru, bahkan merupakan kerjaanku selama ini. Menjadi koordinator aksi demonstrasi.

Boleh dikatakan jam terbangku cukup tinggi untuk urusan yang satu ini. Di setiap acara

parlemen jalanan yang digelar di Palembang aku selalu ada. Aku selalu ada di barisan terdepan.
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Akulah yang berteriak paling kencang di Monpera sana. Semua aktifis tahu siapa aku. Tapi apa

yang harus kuhadapi saat ini sungguh tidak mudah untukku.

Aku masih termenung sendiri. Beberapa kawan entah pergi ke mana. Limas, sahabat

sekamarku itu juga belum muncul. Kalaupun dia ada, belum tentu juga dia bisa membantuku.

Mungkin sekedar saran abstrak yang ditawarkannya padaku. Lagipula akhir-akhir ini dia

menilaiku lain, aku dipandangnya aneh tanpa kutahu alasannya.

“Mungkin kita memang tak harus sama dalam memandang masalah ini, dan kita tak perlu

lagi saling mendebat pandangan masing-masing.” Kata Limas malam itu.

Aku sebenarnya hanya memberikan sedikit wacana mengenai hakikat kebenaran

padanya. Setelah kusampaikan pandanganku itu ternyata berbuntut panjang. Kami terlibat

perdebatan sengit. Karena berdua saja di kost, maka tak ada pihak ketiga yang memberikan

wisdomnya untuk kami. Jiwa muda kami bergumul dalam debat kusir mengenai sesuatu yang

menurutku sangat abstrak.

“Semuanya sangat relatif, Mas! Tak pernah benar-benar ada standar baku untuk semua

hukum di dunia ini. Dan memang, realitanya seperti itu. Semua mengklaim benar sendiri. Semua

memiliki parameter masing-masing. Itulah makanya, ada sebagain orang yang begitu getol

menyuarakan pemberlakukan hukum-hukum positif saja di negeri ini! Selain itu toh hanya

menjadi biang perpecahan,” kataku. Aku mulai suka menggunakan teori-teori yang sering

disampaikan DR.Syukur dalam setiap ‘pengajian’ yang kuikuti.

“Sudah jelas batasan-batasan itu, semuanya jelas tertera dalam Al-Quran. Kalau kau

masih ngotot juga soal itu, sudahlah! Aku tak mau lagi berdebat denganmu!” dia lalu keluar dan

baru kembali setelah larut malam. Aku kemudian tahu bahwa sahabatku itu memang tidak

menyukai perdebatan.

“Rasul menyuruh kita menghindari perdebatan,” katanya suatu kali.

Akhir-akhir ini aku jarang silaturahim ke kost lain malam hari. Aku lebih suka membaca

buku-buku kuliah ataupun buku-buku yang sengaja kupinjam dari Perpustakaan. Sesekali juga

aku meminjam buku DR. Syukur. Kebanyakan yang kupinjam itu mengenai filsafat dan

pemikiran Islam. Aku mulai merenungi setiap sudut pandang filsafat dan mengkomparasinya
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dengan pandangan agama. Setiap kulakukan itu, selalu saja timbul pertanyaan baru di benakku.

Aku semakin haus. Aku sperti seorang musafir yang terlunta-lunta di padang Sahara. Aku

terkadang terkurung dalam deru sejuta tanya yang tak berjawab.

“Aku tak mau terjebak dalam taklid, sehingga menurutku tak ada salahnya jika aku

mempertanyakan banyak hal yang mungkin menurutmu keterlaluan. Dan kurasa, sebagai

makhluk berakal, kita punya kewenangan untuk mengekplorasi potensi pikir—critical thinking

yang ada dalam diri kita.” Kataku di kesempatan yang berbeda. Kami seringkali terlibat dalam

pembicaraan ‘berat’ bahkan di saat masak bareng di dapur sekalipun.

“Kau bukan keterlaluan, tapi kelewatan. Untuk apalagi kau tanyakan banyak hal

mengenai zat Tuhan? Surat Al-Ikhlas sudah jelas menerangkan soal itu, apa kau kurang puas?”

dia bahkan sampai mendelik mengatakan itu. Aku tertawa.

Aku memang sengaja memancingnya untuk berdebat. Aku mulai suka dengan

perdebatan. Bagiku itu semacam pertandingan catur. Menjadi suatu kepuasan saat bisa

menskakmat lawan debat. Aku sendiri menilainya sebagai dialektika. Sebuah cara pencarian

solusi melalu diskusi. Meskipun aku sebenarnya hanya ingin memberikan wacana, dan aku mulai

ingin berbagi betapa nikmatnya berpetualang di alam pikiran itu. Membentur-benturkan berbagai

pemikiran tentu akan menguakkan kebenaran yang sebenarnya. Begitu menurutku.

“Tak ada salahnya sebagai orang berakal menanyakan itu toh? Sama sekali tak ada

dosanya malah,” kataku.

“Memang tak ada salahnya kita bertanya tentang Tuhan, seperti juga Ibrahim yang

mencari tuhan itu. Tapi umat akhir zaman ini tak perlu lagi begitu, sebab semuanya sudah jelas.

Nabi-nabi tidak akan diturunkan lagi, karena Muhammad sendiri sudah menjadi Pamungkas para

nabi, dan Tuhan juga sudah menurunkan pedoman untuk kita semua yang berlaku hingga akhir

zaman,” katanya pula.

Menjelang tengah malam aku masih terjaga. Suara katak hujan terdengar sahut-

menyahut. Aku mencoba memejamkan mata. Tapi sekian lama, aku tak tertidur jua. Justru aku

kembali teringat perempuan separuh baya itu—Prof. Rosmalina, MLS.. Aku mencoba berdoa,



31

mengingat kembali doa sebelum tidur yang diajarkan ustadz Ramdhan saat masih di TPA

Assidiqiyah kampungku sana. Aku tak mau mimpi buruk dengan kepala jurusan itu.

Aku bergegas ke belakang. Aku mencoba mengambil wudhu, meniru apa yang seringkali

dilakukan Limas, sahabatku itu. Aku ingin shalat sunnah di ruang depan. Dan aneh, ketika baru

rukuk yang pertama, justru rasa kantukku datang begitu hebat. Sampai salampun aku telah

menguap berulangkali. Setelah berdoa, aku tak lagi sadarkan diri.

***
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Tiga

Macan mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Dalam Sayap-

Sayap Patah yang ditulis oleh Kahlil Gibran disebutkan bahwa manusia seumur hidupnya

cenderung mencari nama besar. Manusia ingin diakui, dihargai dan disanjungi. Manusia ingin

punya nama. Seolah manusia ada di dunia untuk hal itu semata, dan kembali tiada hanya dengan

menyisakan itu juga. Nama.

Ada satu hal yang menjadikan orang-orang terdahulu tetap dikenang oleh orang.

Meskipun telah berlalu beberapa kurun, beribu tahun lamanya, Musa, Daud, Muhammad, Isa,

Socrates, Plato, dan bahkan Firaun sebagai misal. Mereka tetap dikenang semua orang hingga

saat ini karena ada tulisan yang dituliskan atau yang menulis dan menerangkan tentang mereka.

Menyadari itu, akupun tertarik untuk berbuat sama—mulai menekuni tulis-menulis.

Pertemuanku dengan salah seorang teman yang gemar menulis telah mengantarkanku

kepada oraganisasi kepenulisan yang bernama FLP di Palembang. Dan aku mulai menulis

setelah beberapa bulan kemudian, selain itu aku juga mulai terlibat dalam dunia kajian kritis.

Bersama Forum Lingkar Pena, aku tetap berjalan mengiringi pergerakan internal kampus—aku

tetap merasa bertanggung jawab pada BEM sampai akhir periode kepengurusan. Keterbatasan

sarana hanya kurasakan sebagai tantangan—setiap kali menulis, aku harus sering merental.

Kadang kala, numpang ngetik di kosan teman yang punya komputer. Sebenarnya aku bisa

mengetik di sekret BEM, namun aku tak telalu suka memakai komputer BEM yang merupakan

gudang virus itu.

“Kau datang kemari saja jika mau ngetik, tak perlu ke rental,” kata Hamdi, anak fisika

tapi seangkatanku suatu hari.

Menjadi aktifis namun dengan dompet yang selalu tipis tak urung membuat semangatku

kempis. Kiriman dari kampung beberapa bulan ini sudah mulai tak lancar lagi. Hal itu

membuatku mulai berpikir, menjadi aktifis tanpa punya duit memang miris. Untunglah aku

punya banyak kawan, kawan-kawan sesame aktifis kebetulan banyak yang royal terhadapku.

Akan tetapi tentu aku tak boleh dan memang mustahil sekali untuk selalu bergantung kepada

mereka.
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Untuk mengatasi keterbatasan finansial itu, aku mulai mencari cara—melalui petunjuk

teman-temanku di organisasi aku mulai mencari penghasilan tambahan. Mulai dari menjadi

tentor bimbel hingga penerjemah, bahkan sampai menjadi kuli catering di Palembang setiap

akhir pekan. Cobalah kalian tengok setiap Jumat sore di Kenten Permai sana, di sebuah usaha

Catering yang bernama Catering Hikmah, aku seringkali ada di situ. Semua kujalani karena aku

tak mau terlalu membebani orang tuaku lagi.

Beberapa kali pula tulisanku dimuat di Koran, beberapa potong cerpen diterbitkan. Dan

semua itu menjadi pemasukan tambahan—walaupun honor yang kuterima sangat kecil.

Tabunganku belumlah cukup untuk membeli komputer sendiri—barang yang cukup mewah

bagiku. Namun perjuangan tak boleh berhenti, sama sekali tak boleh berhenti.

Biasanya, jika diminta oleh rekan-rekan yang ada di BEM, aku mengisi majalah dinding

sekretariat dengan tulisan yang kuketik dan lalu kutempel di situ. Aku memakai beberapa nama

pena dalam tulisan-tulisanku itu, Kerikil Tajam salah satunya. Ketika tulisan itu muncul, banyak

sekali orang yang memberi komentar. Tak lama setelah itu, beberapa mahasiswa yang tak

sepaham membuat tulisan tandingan. Mading menjadi ramai dengan tulisan. Silih berganti

tulisan kami bermunculan. Pernah suatu ketika salah seorang mahasiswa—sudah senior, disidang

oleh pihak Dekanat karena tulisannya dinilai sebagai pencemaran nama baik pihak Dekanat. Aku

telah lumayan bisa meilih diksi yang tepat sehingga kalimat yang kutils menjadi lebih halus. Aku

lebih suka memakai kiasan-kiasan dan bahkan puisi.

Berikut ini tulisanku yang pernah ditempel di mading BEMF. Reaksi kawan-kawanku

bermacam-macam, ada yang biasa saja namun banyak juga yang mengkritik isinya. Aku hanya

bermain kata, tak berniat untuk memuat hal yang menyinggung SARA. Aku sekedar mencoba

memberikan sudut pandang yang berbeda mengenai ide-ide kebangsaan. Akan tetapi justru

tulisan inlah yang dianggap paling sentimental dari tulisan yang pernah kubuat. Aku paham,

memang manusia tak pernah berpikir dengan cara yang sama. Selalu saja ada sudut pandang

berbeda yang bisa mempengaruhi hasil tulisan orang bersangkutan. Kurasa kita tak perlu

mempermasalahkan apa yang dikatakan atau dituliskan orang, tetapi justru dengan mendengar

atau membacanya kita akan mendapatkan ilmu baru dari sana.
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“Tulisanmu itu bernada sentimen, entah apa yang sebenarnya kau inginkan? Penulis yang

baik tak seharusnya memasukkan nafsu pribadi ke dalam sebuah tulisan. Apalagi ke dalam

sebuah tulisan ilmiah, sangat tidak dianjurkan!” kata seorang teman memberikan masukkannya.

Aku tersenyum, kutampung saja pendapatnya itu.

“Aneh sekali tulisanmu itu, apa tak ada bahasan lain selain itu? Terlalu sensitif” pendapat

yang lain pula. Kutampung lagi masukan itu.

Kubaca ulang tulisanku itu. Tak ada yang aneh menurutku, semua sesuai dengan

kenyataan yang ada. Tak ada yang berlebihan. Entah, mungkin paradigm berpikir kita berbeda

kawan.

Entah sejak kapan, aku tertarik dengan wacana-wacana ideologis. Aku mulai menyukai

hal-hal yang bersifat ‘perang’ pemikiran. Untuk memenuhi dahagaku terhadap hal itu, aku

seringkali membaca atau browsing di internet mengenai ideologi-ideologi dunia. Dari tulisan

orang-orang Indonesia, sering pula kubaca artikel-artikel yang ditulis oleh kelompok-kelompok

liberal, sosialis dan agamis. Dari sana aku mulai bisa membandingkan mana yang sesungguhnya

paling pas untuk diterapkan bangsa ini.

Mahasiswa dan Arus Pemikiran Kebangsaan

Oleh Kerikil Tajam

Mahasiswa sebagai elemen penting suatu bangsa seringkali terjebak pada arus

pemikiran tertentu yang menyesatkan. Kelompok masyarakat intelektual ini memang merupakan

sasaran empuk bagi upaya penanaman konsep-konsep kebangsaan oleh organisasi atau

kelompok tertentu yang belum tentu sejalan dengan ideologi yang dianut dan berlaku di

negaranya. Hal ini sudah menjadi sebuah fenomena yang dirasakan kian menguat beberapa

waktu belakangan. Walaupun sebenarnya di negara kita Indonesia telah terjadi jauh-jauh hari

sebelum kemerdekaan. Akan tetapi umumnya, muncul dan berkembangnya beragam ideologi

kebangsaan merupakan kejadian biasa yang sering kali tidak diwaspadai. Negara acapkali tidak

cepat bereaksi terhadap keberadaan ideologi tertentu, terlebih lagi sesudah berakhirnya era

Orde Baru.
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Jemariku menari lincah di rental komputer Timbangan. Sebuah hasil kajian pemikiranku

harus segera kutuliskan, harus secepatnya kuposting di blog pribadiku.

punggawaidea.multiply.com. Tujuanku hanya satu, biar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi

di sini. Dunia kampus yang sejatinya sangat menentukan arah peradaban dan nasib bangsa ini

kemudian. Aku hanya ingin semua tahu, para petinggi negara di seberang sana tahu apa yang

terjadi sebenarnya, termasuk yang terjadi di Indralaya. Salah satu hal yang sangat menarik

perhatianku adalah mengenai pergerakan mahasiswa, terutama soal gerakan mahasiswa ke

negara.

Mahasiswa sedang dalam pengaruh pemikiran berbahaya. Aku mulai concern pada

masalah ide yang dianut sebagian gerakan mahasiswa yang bertujuan untuk mengubah dasar

negara. Pancasila.

Sebagian gerakan mahasiswa—sebagian gerakan ini adalah onderbow partai politik

tertentu, dan semakin kentara arah perjuangannya. Percaturan politik mulai terjalin di kampus-

kampus, mahasiswa mulai terpecah ke dalam beberapa gap, sesuai dengan idealisme yang

mereka anut. Sebagian mahasiswa mulai tidak setia dengan isi sumpah pemuda. Apalagi

semangat kebangsaan Sutasoma—kearifan lokal yang mengilhami terbentuknya Pancasila dari

zaman lampau.

Gelombang Reformasi yang digulirkan masyarakat dan mahasiswa di tahun 1998 lalu

kian membuka peluang bagi berkembangnya beragam ideologi. Hal ini diikuti pula oleh

kebijakan Gusdur yang membolehkan eks-anggota PKI dan keturunannya untuk kembali

berpolitik. Padahal bahaya laten komunis sudah sangat jelas bagi bangsa ini. Dengan demikian

maka tidak menutup kemungkinan jika suatu saat Komunisme akan dibangkitkan lagi oleh para

simpatisan dan pengikut setianya. Bukan berarti kita tidak memperlakukan mereka sama, namun

waspada itu mutlak harus tetap ada.

Negara tidak bisa diam saja melihat fenomena yang ada. Negara harus waspada,

Pancasila dalam bahaya. Ideologi bangsa dan doktrin demokrasi mulai dikencingi seenak hati

oleh mereka yang mulai anti dengan demokrasi. Negara tidak boleh diam saja...

Kulirik jam dinding di sudut ruangan rental, baru satu jam. Kucek billing, Rp. 2000. Aku

belum selesai menulis, masih banyak yang perlu kutulis, masih banyak hal yang harus
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kusampaikan. Jemariku terus menari. Seorang perental lain yang berada di sampingku sesekali

teretangkap olehku mencuri-curi pandang ke arah layar monitor. Entah apa yang dipikirkannya.

Aku terus menulis. Dengan ke dua jari telunjukku, kurangkai kata menjadi kalimat—

kalimat menjadi untaian paragraf....

Ketika semangat keagamaan menjadi kian naik suhunya, nasionalisme atau ide

kebangsaan cenderung bias. Ambil saja contoh kasus pendudukan Israel terhadap Palestina

yang menumbuhkan semangat ”membela” kaum muslimin seluruh dunia. Dalam kondisi

demikian maka batasan teritorial dan warna bendera menjadi tidak bermakna. Borderless.

Semua orang yang termasuk di dalam satu faham keagamaan cenderung mengabaikan aspek-

aspek penting kenegaraan, nasionalisme misalnya. Seseorang yang telah termakan semangat

keagamaan cenderung nekad dalam bertindak dan totalitas dalam berjuang hanya demi ideologi

(agama) yang dimiliki dan dianutnya.

Memang jika kita boleh jujur, ajaran-ajaran Pancasila merupakan ajaran baku yang

tidak menarik sama sekali. Akan tetapi sebagai putera bangsa dengan landasan idiil Pancasila,

ajaran baku tersebut tetap mutlak wajib kita pelajari dan kita junjung tinggi. Untuk itu,

merupakan tugas negara dan kita semua menjaga dan melestarikan dasar negara ini. Ingat,

Pancasila adalah dasar negara dan dasar negara adalah harga mati bagi kelestarian suatu

bangsa. Dengan demikian, segala sesuatu yang berseberangan dengan Pancasila adalah

melanggar dasar negara. Melanggar dasar negara berarti berbuat makar alias berkhianat pada

negara. Berkhianat pada negara pantasnya dihukum mati.

Mahasiswa muslim yang seharusnya menjadi penyokong nasionalisme justru akhir-akhir

ini semakin tidak care dengan Pancasila dan cenderung bertindak mengikuti kelompok

fundamentalis, radikalis dan ektrimis. Hal itu beralasan karena mereka ternyata kurang

mendapatkan asupan motivasi untuk tetap menjaga negeri yang Bhineka ini. Ajaran-ajaran

luhur Pancasila kian tergeser oleh masukan-masukan faham keagamaan yang bermuara pada

pengubahan bentuk negara. Gerakan-gerakan yang memiliki orientasi kenegaraan sudah

seharusnya diwaspadai oleh kita sebagai kader bangsa yang berfalsafah Pancasila.

”Wah, semangat nian Mas? Tugas kuliah ya?” pria di sampingku rupanya memperhatikan

apa yang sedang kukerjakan. Aku tersenyum.
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”Bukan, ini sekedar tulisan di luar tugas kuliah. Iseng-iseng saja bang. ” jawabku.

Sekarang semakin mudah ditemukan pertemuan-pertemuan yang bertemakan dan

mengusung ide-ide kebangsaan yang selain dari Pancasila. Di kampus-kampus juga mulai

disusupi partai yang secara lihai mengkader massa mahasiswa sebagai pion-pion bagi

kemajuan partainya. Namun anehnya, kebanyakan dari mereka justru menanamkan semangat

anti Pancasila dan mengklaim bahwa Demokrasi Pancasila telah gagal. Dengan cara-cara

demikian maka tidak mengherankan jika terkadang saya temukan aktivis-aktivis yang membabi

buta membela partainya yang katanya bakal menjajikan surga. Seolah mereka memiliki

kavlingan-kavlingan tanah di surga dan bisa membagi-bagikannya pada semua pengikutnya.

Sebagai contoh misalnya Partai Penyelamat Zaman yang menamakan dirinya sebagai partai

dakwah. Walaupun memang mereka tampak berkomitmen dalam dakwah islamiahnya namun

misi berbahaya ada di balik jubah putih yang mereka kenakan.

Secara diam-diam dan ada juga yang terang-terangan kelompok fundamentalis dan

kelompok Islam kepartaian menyusun strategi ke arah penggantian dasar negara. Mereka

menganggap bahwa dasar negara kita sudah out dated dan mereka merasa bisa merubah

keragaman bangsa ini. Sungguh merupakan sebuah spekulasi yang berbahaya jika mereka

hendak menggulirkan pandangan hidup yang lain selain Pancasila dan kebhinekaan. Bangsa ini

akan tetap jaya jika ada dalam keragaman. Bangsa ini sungguh tidak akan mungkin dipaksa

berubah menjadi negara Islam atau Komunis atau negara Liberal sekalipun. Bangsa ini lahir

sebagai negara Pancasila dan Bhineka, maka mana mungkin bisa berganti jenis kelamin?

Negara kita bukan Dorce. Negara kita bukan permainan. Negara ini lahir karena sumpah dan

kesepakatan sehingga tidak mudah untuk merubah-rubah seenaknya.

Akan tetapi ternyata telah begitu kuat hembusan-hembusan ide berbahaya yang

mengancam Pancasila. Menjadikan kita terperangkap dalam dilema dan kebingungan menyikapi

masalah kebangsaan. Sebagian besar dari kita justru sama sekali tidak lagi tertarik untuk

membicarakan hal itu. Kebanyakan dari kita justru menganggap bahwa nasionalisme tidak lebih

penting dari Rupiah. Maka tidak aneh jika iming-iming kesejahteraan selalu dihembus-

hembuskan oleh kelompok-kelompok yang mengaku mengusung perubahan. Hal itu karena

memang kondisi bangsa ini sedang sulit dan masalah kesejahteraan menjadi tema sentral yang

sangat menggiurkan walaupun itu cenderung mengabaikan aspek nasionalisme.
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Kecenderungan untuk mencari sesuatu yang baru merupakan sebuah keniscayaan.

Termasuk di sini masalah bentuk dan dasar negara. Namun yang perlu ditekankan adalah

bahwa negara kita sudah jelas memiliki falsafah hidup, Pancasila. Maka seharusnya cukup bagi

kita untuk mengamalkannya dengan sekuat tenaga.

Pancasila sesungguhnya telah diramu dengan sangat baik oleh para pendiri bangsa ini.

Bung Karno dan konco-konconya telah berhasil menyusun nilai-nilai positif yang termaktub

dalam ajaran Pancasila yang tertuang di tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Para pendahulu

bangsa ini sebenarnya telah meletakkan pondasi yang begitu kukuh bagi tegaknya sebuah

bangsa, pondasi itu adalah Pancasila. Ia telah menjelma menjadi sebentuk perekat bangsa yang

memilki suku bervariasi dalam segala segi. Sehingga merupakan sebuah hal yang aneh jika

masih ada kelompok-kelompok yang menghendaki pergantian dasar negara.

Jika kita meniti kembali sejarah bangsa ini, maka terbukalah mata kita betapa

percobaan pemberontakan adalah selalu gagal. Kita ambil contoh misalnya DI/TII yang

dimotori oleh RM. Karto Suwiryo dan antek-anteknya. Padahal mereka mengusung Islam

sebagai ide kebangsaan, namun toh kita lihat hasilnya. Gagal. Begitu juga dengan Komunisme

yang dibawa Muso cs dan diteruskan oleh DN. Aidit cs. Gagal. Itu artinya adalah bahwa Tuhan

lebih menginginkan bangsa ini terus tumbuh dalam bingkai Kesatuan dan Kebhinekaan.

Terus terang, aku sangat bersimpati pada SM. Kartosuwiryo ketimbang Soekarno—tokoh

naionalis sekuler itu. Di mataku, beliau adalah mujahid, sosok pejuang syariat, walaupun

tragis—ia terlanjur dicap sebagai pemberontak. Semoga arwahnya tenang di sisi Tuhan, dan

semoga jasadnya tak terusik dan biarlah kelengangan pulau Onrust—pulau Kapal yang tetap

memeluknya hangat.

Pancasila sesungguhnya telah menjadi sebuah ideologi yang washata alias moderat bin

penengah bagi segala hal yang berbau perbedaan. Bangsa ini sesungguhnya telah dianugerahi

hadiah yang sangat luar biasa oleh sang Penguasa Alam. Dengan terus berpegang teguh pada

ajaran Pancasila maka sebenarnya kita sudah berada di posisi ideal. Dengan Pancasila, jika

dijalankan secara lebih komprehensif dan penuh kesungguhan maka bangsa ini akan mampu

berbuat dan berpikir secara menyeluruh dan integral. Akan tetapi jika kita berencana untuk
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berpaling dan mencari alternatif lain, maka pastilah muncul kecenderungan untuk berpikir dan

bertidak subjektif. Hal ini terjadi pada penerapan ideologi apapun selain dasar negara ini.

Aku terus menulis, mencurahkan kegelisahanku—gelisah dengan semua yang telah

berubah, nasionalisme yang nyaris punah oleh buaian mimpi-mimpi tegaknya khalifah. Mereka

membuatku semakin gerah, membuatku kian jengah dan muram tanpa arah.

Bukti sejarah menyebutkan bahwa Nasionalis, Agamis, Komunis telah gagal

dipertemukan. Tidak akan pernah bisa berpadu antara ideologi-ideologi tersebut sebab bangsa

ini sesungguhnya hanya cocok dan bisa bersenyawa dalam pertalian Pancasila. Memang akhir-

akhir ini telah begitu terasa tidak adanya keberhasilan signifikan dari penerapan ajaran

Pancasila. Akan tetapi itu semua karena kurang totalnya komitmen dalam mengamalkan ajaran

Pancasila itu sendiri.

Setelah kubaca ulang tulisan itu, kurasa cukup. Untuk lebih menguatkan yakinku, aku

bergegas mencari Limas yang kebetulan sedang keluar. Biasanya dialah yang paling bisa

memberi komentar.

”Tulisanmu itu Li, harusnya ditambah lagi referensinya. Biar kata orang tulisan itu

sederhana, tapi minimal kau tak mengada-ada. Tulisanmu itu kurasa memang terkesan

sentimental. Itu bisa berbahaya, bisa dituding macam-macam nanti. Coba kau revisi lagi

sebagian redaksinya. Diperhaluslah bahasa sederhananya. Oke?” kata pria berbadan ceking itu.

Aku senang sekali dengan masukan itu. Lalu kubaca lagi, kurevisi dan baru kuposting di

blok atau sekedar kutempel di mading kampus.

Setahun perkuliahan telah kujalani. Kegilaanku berorganisasi semakin tak terkendali,

mulai dari BEM, FLP, HMI—Himpunan Mahasiswa Indonesia, Mapala, dan terakhir, walaupun

setengah-setengah kuikuti—SPS, Serikat Pejuang Syariat.

Pernah suatu ketika karena tulisan yang semnbrono, seorang aktifis fakultas kami kena

damprat pak Ginting dekan yang besar badannya itu.

“Apa-apaan kamu?? Tulisan kamu itu maksudnya apa? Coba pikir, kalau orang luar

sampai tahu masalah ini… kalian semua yang akan rugi! Kamu jangan sok tahu soal ini, mana
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buktinya? Korupsi apa?” pak dekan marah-marah lagi. Kami terpana sesaat, lalu kembali turun

ke jalan ramai-ramai.

“Kami hanya meminta transparansi.. transparansi..!” teriak kami di depan dekanat setelah

peristiwa itu. Kami kembali turun ke jalan.

“Inilah, sebenarnya perlu sekali diterapkan lagi NKK/BKK—Normalisasi Kehidupan

Kampus atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan biar mahasiswa tidak brutal dan bengal!”

Mendengar pernyataan itu kami turun ke jalan lagi, menolak pemberlakuan kembali

NKK/BKK yang kami nilai sangat mengkebiri kebebasan dan kreatifitas mahasiswa. Kami

serempak protes untuk menolak itu.

Seperti rezim penguasa sebelum reformasi, birokrasi setiap lini pemerintahan pun tak

begitu jauh berbeda. Selain meredam mahasiswa dengan ancaman—DO dan intimidasi lainnya,

rupanya ada juga yang sifatnya melenakan para mahasiswa. Seperti kebijakan terbaru yang

dikeluarkan oleh pihak dekanat dan rektorat, mereka mengusahakan beasiswa bagi para aktifis.

Bagiku, semua itu sekedar upaya mereka untuk menyogok mahasiswa. Mereka mencoba

mengikis sisi-sisi idealis mahasiswa dengan cara yang cukup cantik.

“Kita harus sadar kawan-kawan, kita sedang dicoba dengan kesenangan. Mereka memang

menghembuskan angin surge untuk para mahasiswa, terutama yang aktifis. Boleh, ambil-ambil

saja apa yang mereka kasih. Tapi jangan sampai kalian kehilangan kekuatan untuk bersikap

kritis. Semangat idealis kalian jangan sampai terkikis!” aku sering memberikan pengarahan

seperti itu kepada para seniorku.

Memasuki semester ke enam, aku mulai mengurangi kegiatan internal kampus.

Pertemuanku dengan DR. Syukur, yang selanjutnya bergabung di dalam kelompoknya,

membuatku lebih sibuk di eksternal kampus. Melihat perkembangan itu tentu saja pihak dekanat

merasa sedikit lega sebab mahasiswanya yang dianggap provokator tak seaktif dulu. Mereka

merasa tentram dengan surutnya aku dari kegiatan intra kampus.

Mereka tak tahu jika aku telah menanamkan pemahaman—seperti apa yang sering

kulakukan kepada para juniorku. Dan mereka ternyata lebih garang dariku. Melihat fenomena

itu, aku dipanggil lagi oleh pihak dekanat. Mereka—tanpa kuduga sebelumnya, justru meminta
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bantuanku untuk mengatasi masalah itu dengan melalui pendekatan personal. Pak Ginting tahu

benar betapa aku masih cukup berpengaruh di kalangan juniorku di BEM.

Demonstrasi beberapa bulan lalu tampaknya membuat dirinya dipanggil oleh rektor

karena dianggap membiarkan mahasiswanya liar. Sebab siapapun tahu, massa terbesar di setiap

aksi demonstrasi selalu dari fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini. Bahkan saat aksi besar-

besaran di Bundaran Palembang sekalipun.

“Ali, coba kau kasih pengertian sama adik-adikmu itu. Mereka kok semakin liar saja

semenjak kau tak lagi terlibat di situ? Kamu tahu, fakultas kita ini sudah dianggap sebagai sarang

pembuat ‘onar’ oleh pihak rektorat. Bapak kemarin dipanggil dan mendapatkan teguran gara-

gara kalian,” kata pak Ginting.

Seperti biasa, dia tak pernah berhenti dengan rokok kreteknya itu. Asap putih dari

mulutnya meliuk-liuk ke udara, sebagiannya terhisap olehku.

“Mereka sebenarnya sekedar ingin belajar saja pak, belajar mengenai bagaimana menjadi

mahasiswa yang sempurna. Mereka hanya ingin sedikit berusaha untuk menciptakan satu

masalah dan kemudian memecakannya. Cobalah lihat di rapat-rapat yang mereka gelar,

sebenarnya sama sekali tak ada yang perlu dipermasalahkan. Mereka hanya aktifis biasa, mereka

bukan pembuat onar—seratus persen bukan. Apalagi teroris, jauh sekali rasanya. Dan saya yakin,

mereka mudah sekali untuk dikendalikan.”

Aku berusaha meredam persangkaannya.

“Ya, kurasa begitu. Tapi tak semestinya meraka meninggalkan kuliah, apalagi sampai

berbuat anarkis. Mereka tak perlu malakukan itu,” kata pak dekan dengan nada penyesalan.

Aku tersenyum saja dengan sikapnya itu. Aku tak bisa menerka apa yang sesungguhnya

ada di kepalanya. Kurasa dia telah tahu, bahwa sesungguhnya aku bisa saja menjadi orang di

balik layar dari semua aksi demonstrasi yang dilakukan oleh anak-anak fakultas ini.

Semenjak pertemuan itu, beberapa kali pula aku dipanggilnya secara pribadi. Setelah

mengenal lebih dekat, ternyata dia orang yang suka humor. Banyak hal yang telah pula

diceritakannya padaku. Bahkan mengenai pengalamannya dulu saat masih menjadi mahasiswa.
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Rupanya dia juga seorang aktifis, bahkan beberapa kali sempat ‘diamankan’ gara-gara

melakukan aksi demonstrasi menentang sikap pemerintah yang terlalu berlebihan

memperlakukan para tahanan politiknya, para mantan simpatisan partai komunis di tahun

delapan puluhan.

Seperti siang ini, saat kebetulan aku ada perlu terkait masalah surat rekomendasi ke

kongres, aku kembali berbincang di ruang kerjanya di lantai tiga. Kebetulan sekali dia sedang

tidak sibuk. Beberapa masalah mungkin telah diserahkan pada para pembantunya. Menjadi

atasan memang punya wewenang untuk memerintah orang.

“Terus gimana ceritanya kok bapak bisa dibebaskan? Biasanya, menurut yang saya

dengar… aktifis yang diciduk zaman Orba jarang kembali? Dan kebanyakan kan memang

langsung masuk Killing Room?” tanyaku.

Dia tersenyum saja. Lalu sorot matanya menerawang jauh, mungkin melayang ke

beberapa tahun ke belakang. Dia memandang ke arah dan tempat lain.

“Mungkin karena keberuntungan, atau memang masih mau dijadikan ‘bibit’ oleh

Tuhan,” katanya. Aku menunggu.

“Kakak saya yang perempuan, menikah dengan tentara. Karena kebetulan sekali waktu

itu, yang menciduk saya adalah kesatuannya—Yonif 0476 Medan,” aku manggut-manggut

pelan.

“Saya dibebaskan berkat jaminan darinya,” sambung lelaki subur itu.

“Beruntung sekali,” gumamku.

Sesaat hening.

“Nepotisme memang sudah ada dari dulu kala. Itu bukan lagi sebuah budaya, tapi lebih

dari itu. Mungkin sudah menjadi semacam urat nadi negeri ini, dan keberadaannya akan tetap

lestari. Namun saya toh bisa selamat gara-gara itu,” katanya.



43

“Sekarang juga begitu, susah sekali jika tak punya banyak link, mau jadi apapun di negeri

ini—paling tidak musti ada ‘orang dalam’ dan itu juga belumlah cukup, masih juga perlu

menyiapkan uang sekeranjang,” lanjutnya. Aku hanya menyimaknya saja.

“Kau sendiri, Ali?” tanyanya membuyarkan konsentrasiku menyimak uraiannya.

“Ehm, sama sekali tak ada pak,” kataku.

“Tenang sajalah kamu, percaya saja pada kemampuanmu,” katanya sambil menguncang

bahu kananku.

“Ya, lebih lagi, ada bapak yang mau membantu…” kataku mencoba bercanda.

Kami tertawa. Langit di luar sana tampak biru cerah, hanya sedikit awan yang

membayangi. Beberapa minggu ini memang tak pernah turun hujan. Manusia semakin tak bisa

memprediksi kehendak alam. Ramalan cuaca tak bisa lagi dipercaya.

Setelah urusanku selesai di ruangan itu. Seperti biasa, aku langsung menyambangi

kawan-kawanku yang ada di BEM atau di jurusan. Entah, beberapa waktu ini aku tak begitu

concern dengan peta pergerakan kawan-kawan kampus. Selain kuliah yang relatif padat akhir-

akhir ini, aku memang lebih sering ekspansi ke luar bersama DR. Syukur dan Tohari cs. Mereka

mengisi sebagian ruang pemikiranku untuk saat ini.

Ketika melintas di depan mushola Al-Barokah fakultasku itu, beberapa ikhwan

memberikan salam padaku. Di antaranya diam, menatap beda ke arahku. Akupun tahu, sedikit

banyak mungkin mereka tahu arah langkahku sekarang ke mana.

***
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Empat

Menjelang tahun ke empat masa studiku, akan terjadi pergantian dekan untuk fakultas

kami. Layaknya perebutan kekuasan dalam satu negara demokrasi, maka dukungan rakyatlah

yang menentukan kelangsungan penguasa untuk tetap bisa bertahta di singgasana. Kudengar,

meskipun selintas—Prof. Rosmalina, MLS., dosenku itu mau maju sebagai kandidat dekan.

Mahasiswa sebagai elemen penitng yang tidak bisa diabaikan turut pula dilibatkan. Beberapa

mahasiswa kudengar masih bersikap netral, namun ada beberapa yang menjadi onderbow dari

salah satu kandidat—bahkan menjadi timses alias tim sukses. Aku sendiri berusaha untuk tidak

melibatkan diri lagi. Lagipula aku tahu akan sulit bagiku untuk memilih berpihak kepada siapa:

DR. Ginting atau Prof. Rosmalina itu.

Manusia hanya bisa berencana, Tuhan jua yang akhirnya menentukan. Kalimat yang

sangat umum ini akhirnya berlaku padaku. Aku tak bisa menghindar saat kepala jurusan itu

memanggilku pagi itu.

”Ada proyek besar untuk you, dan kuharap you tidak akan menolaknya. Kurasa you sudah

tahu ya kondisi fakultas kita sekarang,” Prof. Rosmalina menatapku dingin.

”Apa yang bisa saya lakukan mom? Aku belum mengerti, belum paham maksudnya apa,

I don’t know what to do,” kataku.

Aku pura-pura tak tahu dengan semua yang terjadi. Ia memandangku serius, kacamata

minusnya dibetulkan letaknya. Ia tegak dari kursinya dan berdiri di sampingku, lalu melangkah

ke arah jendela. Ia menatap ke luar.

”Benar you belum tahu apa yang terjadi? Saya pikir you sudah mengetahuinya, tapi

baiklah, akan saya jelaskan ke you,” lanjut dosenku itu. Aku menunggu.

”Begini, saya tahu you punya cukup pengaruh di kalangan mahasiswa fakultas ini, betul?

Untuk itu, mom minta tolong sama you. Mom mau mencalonkan diri sebagai dekan. Itu artinya,

you harus bisa mengatur suksesinya. Ini agak berat, sebab you tahu sendiri... pak Ginting mau

maju lagi, dan pengaruhnya kuat sekali di fakultas ini. You pasti bisa mengatur semuanya, soal

nilai you itu gampanglah bagi mom,” katanya mencoba memberiku umpan agar bisa
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terperengkap dalam jaringnya. Aku tersenyum. Ia menatapku. Tatapan seorang atasan pada

bawahan, rona mukanya memaksa. Aku tetap tenang, mencoba biasa saja.

”Kongkritnya apa mom? Apa yang harus saya lakukan, dengan siapa? Saya tak mungkin

melakukan itu sendiri,” kataku. Ia melangkah kembali ke kursinya.

”You bekerja dengan mahasiswa lainnya. You gerakkan mereka. Satu hal yang penting

you lakukan, buatlah skenario untuk demonstrasi besar-besaran, you harus berani membongkar

semua kegagalan dekan kita itu. You harus jeli mengolah fakta menjadi data yang konkrit dan

ampuh untuk menjatuhkannya. Tuntut dia mundur sebelum waktunya!” Prof. Rosmalina serius.

Aku dalam posisi lemah tak berdaya. Aku bingung harus berbuat apa, bagiku dekan lama

tak punya cela. Hanya kelemahan-kelemahan kecil yang nampak ke permukaan. Lagipula, aku

dekat dengannya dan beliau kenal betul siapa aku.

”Tapi mom..”

”Mom yakin you bisa, dan semoga you mau bekerja sama!” potong Prof. Rosmalina tanpa

syarat.

Aku serba salah. Dan aku harus segera menentukan arah—menolak atau menerima. Dua

kutub yang sama-sama berbahaya. Lari dari kubangan naga dan atau masuk ke sarang singa.

”Mulai besok, you sudah harus mengkonsolidasi tokoh-tokoh mahasiswa fakultas ini.

Mom akan memantau dari sini, you harus bekerja dengan rapi. Ingat Ali, ini tugas untuk you!”

Prof. Rosmalina kian menekanku.

”Akan saya coba, kalau saya bisa,” kataku pelan. Ada gurat kepuasaan di wajah bu

Rosma, ia merasa telah berhasil memanfaatkan otoritasnya.

Aku tak dapat tidur semalaman setelah pertemuan dengan Bu Rosma siang itu. Sialan, dia

berhasil menekanku, jeratannya sangat sempurna. Aku bingung harus berbuat apa.

”Jadi apa yang harus kulakukan sekarang Mas? Aku terperosok dalam posisi yang tak

menguntungkan. Aku ditekan. Apa kau ada solusi untuk masalahku ini? Apakah kuharus...”
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kataku. Limas, sahabatku itu tampak berpikir, lalu seberkas sinar membayang di wajahnya. Ia

dapat ilham.

”Begini saja menurutku, kau minta demisioner lebih awal. Kau harus mencari alasan

yang logis dan strategis untuk itu. Atau kau diskusikan dululah dengan teman-teman, pasti

mereka punya solusi!” kata Limas berseri. Namun bagiku itu bukan solusi, aku lebih suka

menyelesaikan masalahku ini sendiri. Ini satu-satunya cara untuk menebus kelalaianku selama

ini.

Tak banyak yang tahu jika telah beberapa lama aku bergabung dalam kelompok diskusi

pimpinan DR. Syukur itu. Hanya Limas yang mengetahui soal itu, dan diapun telah kuminta

untuk tidak banyak bercerita soal itu. Aku tak ingin teman-teman menganggapku telah menganut

fikroh—ideologi berbeda dengan apa yang mereka anut. Sudah menjadi budaya di banyak

kampus, jika ingin tetap eksis di kampus, maka harus mau mengikuti ide mayoritas. Dan itulah

satu hal yang tidak bisa kuterima.

Beberapa minggu lagi, seperti yang telah dikabarkan di berbagai media, salah satu

organisasi ekstra kampus yang kuikuti akan berkonggres. Aku sendiri diundang untuk itu. Aku

senang, berarti semakin menguatkan argumentasiku untuk tidak menuruti seruan demonstrasi

yang diperintahkan Prof. Rosmalina tempo hari. Aku berharap bisa melepaskan diri.

Dua minggu kemudian

Aku mengajukan pengunduran diri kepada DPMF. Teman-temanku tercengang. Mereka

tak pernah menyangka akan ada keputusan seperti itu. Mereka semua kasak-kusuk, mencari

jawaban atas apa yang melatari keputusanku. Aku sengaja diam tak memberikan rasionalisasi

apapun terhadap masalahku itu. Mereka terus mendesakku. Aku akhirnya bergeming.

”Sebenarnya, ini masalah pribadiku. Akan tetapi, akan menjadi masalah kita semua jika

aku tak segera mengundurkan diri sebagai gubernur mahasiswa tahun ini. Dan kurasa, walaupun

aku mengundurkan diri, aku masih bisa berbuat banyak untuk membantu organisasi,” kataku.

Mereka kian lekat menatapku.
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”Lantas, apa masalah sebenarnya? Kau tak boleh menanggung masalahmu itu seorang

diri, untuk apa ada kami? Kami semua yang ada di sini akan membantumu!” kata Johan,

sekretaris BEM, orang yang sementara ini menggantikanku setelah keputusan demisioner

ditetapkan.

Ini kelalaianku, seharusnya aku tak memiliki masalah apapun. Tapi, karena aku

bermasalah dengan nilai-nilai kuliahku, aku ditekan. Aku dimanfaatkan oleh seseorang, dan

tahukah kalian? Aku hendak diperalat untuk menjatuhkan pak Ginting. Kalian tentu tahu, apa itu

artinya? Kalian harus bisa kukendalikan untuk melakukan demonstrasi! Menyuarakan black

campagne! Dan itulah yang tidak bisa kulakukan.

Aku sangat menaruh hormat pada beliau, dan kita semua tahu bahwa beliaulah yang

paling tegas melakukan penolakan penerapan BHP di kampus kita. Beliau membela kepentingan

rakyat, beliau membela kita para mahasiswa!” kataku panjang lebar. Mereka tampak tertegun.

Aku sudah memprediksinya. Memang, di manapun di dunia ini... tak pernah ada kekompakan

sejati, tak ada yang disebut sebagai integritas kelompok yang murni. Setiap orang yang

tergabung dalam satu perkumpulan, apapun itu, pasti membawa ambisi pribadi. Hal itu akan

melatari setiap gerak dan irama langkahnya. Dan kini, aku menemukan realitas ini. Tak ada

seorangpun yang benar-benar mau membela.

”Kurasa memang kalian tak perlu terlibat, ini masalahku!” kataku tegas.

”Kami bisa membantumu untuk soal yang lain, tidak untuk urusan nilaimu itu! Jika ada

apa-apa terkait masalahmu dengan pihak dekanat, kami pasti bisa membantu,” kata sang

sekretaris.

Dari sorot matanya, kutemukan seberkas tatapan puas. Ia mungkin mengejekku. Entah,

bahkan aku sendiri tak pernah tahu apa yang sebenarnya ada di pikiran sekretarisku itu. Krena

tak mau berprasangka, aku sealalu memilih berpikir positif padanya. Melihat itu, aku diam saja

dan berlalu pergi.

Aku masuk ke ruangan Prof. Rosmalina. Pelan-pelan sekali aku mendekatinya. Ia

menatapku dingin. Aku berusaha bersikap tenang. Kupikir ia telah tahu apa yang akan

kukatakan. Seperti biasa, ia membetulkan kaca mata minusnya sebelum memulai bicara.
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”Apa hasilnya? Saya lihat you belum melakukan sesuatu apapun, apa you tak

menyanggupinya? So what?” akhirnya beliau buka suara. Aku mengambil kursi di depannya.

”Ehm, begini mom, seminggu yang lalu saya sudah demisioner dari BEM. Sehingga

sekarang tak punya wewenang apapun untuk menggerakkan kawan-kawan. Mereka ada di bawah

kendali Johan, gubernur yang baru. Mungkin akan lebih tepat jika mom menugaskan Johan

daripada saya,” usulku. Aku tak menatap wajahnya. Aku tahu, perempuan itu pasti tak terlalu

suka dengan apa yang kukatakan.

”Jadi kamu tak mau membantuku? Emmm, you pikir lagi, nanti you menyesal... belum

terlambat untuk mengatakan yes mom, I’m ready! ” dia mengancam.

”I’m not ready, becuase I have another business on next Monday.* Saya akan mengikuti

kongres nasional HMI di UI. Kedatanganku menemui mom sebetulnya juga ada kaitannya

dengan rencana kepergianku itu,” kataku memberanikan diri untuk mengatakan yang sebenarnya.

”You perlu surat rekomendasi dari saya kan? Itulah, kita bisa bersimbiosis, soal izin ke

kongres itu mudah,” katanya. Ia tersenyum. Perempuan di depanku ini pasti merasa telah berhasil

’mengunciku.’

”Surat rekomendasi langsung dari dekanat, bukan jurusan,” kataku. Dia pasti terkejut.

Prosedur ini tidak biasa, umumnya surat izin kegiatan harus dari jurusan dulu baru ke dekanat.

Aku tersenyum.

”Ini suratnya,” lanjutku seraya membuka map yang kubawa sebelumnya.

”Well, hebat. You nyalahi prosedur, huh?” katanya. Master Linguistic jebolan University

of Essex Inggris itu semakin menatap dingin ke arahku. Aku tak mau menatap terlalu lama

padanya. Aku tahu, kondisi akan tidak menguntungkanku. Beberapa course lagi masih harus

diambil dengannya.

”Bukan begitu mom, ini darurat. Saya langsung dipanggil oleh pihak rektorat, dan

langsung pula diizinkan pihak dekanat. Kurasa semuanya akan baik-baik saja, saya hanya minta

izin kurang lebih satu minggu,” kataku.
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”Begitu, oke, I can’t force you. That’s your rights,”** katanya pelan. Sikapnya justru kian

mencekam saat dia begitu. Ia semakin angker saja.

”Ok, thanks mom,” kataku. Aku menjura hendak menyalaminya, tapi dia menolak. Aku

tahu, dia pasti kecewa. Aku pun tahu, entah hal buruk apa yang akan menimpa nilaiku kemudian.

Beberapa tabungan C membayang jelas di depan mata. Aku tak boleh gentar.

”You may leave this room now,”*** perintahnya dengan sikap yang semakin dingin.

Perempuan itu membuang muka ke luar jendela. Kain gorden yang disingkapkan sesekali tertiup

hembusan AC di ruang kerja kepala jurusanku itu.

”Permisi mom,” kataku sambil perlahan berlalu.

Menjelang keberangkatanku ke Jawa, aku benar-benar disibukkan dengan usahaku

mencari uang. Aku tak mau mengirimkan proposal lagi, aku bertekad untuk tidak menjadi

pengemis intelektual dalam negeri ini. Bagiku, cukuplah saat masih menjadi mahasiswa semester

awal mengantarkan proposal permohonan dana dari kantor kecamatan hingga kantor gubernur.

Aku bertekad untuk lebih mandiri kali ini.

Jadwal mengajar di kursus yang tidak terlalu banyak tentu saja berimbas pada gaji yang

aku terima. Aku tahu, aku tak bisa mengharapkan itu. Aku harus mencari dana dengan cara lain.

Acara kongres sudah semakin dekat. Aku harus bisa bergerak cepat.

Pagi-pagi sekali aku menghubungi Kyay Itop, pemilik usaha Catering di Palembang. Dari

lelaki itu kudapatkan lokak selama seminggu ini untuk bekerja padanya. Sekali acara Prasmanan

aku akan digaji enam puluh ribu rupiah, sebuah upah yang sebenarnya sangat tidak sesuai

dengan tingkat kepayahan kerjanya. Tapi bagiku tak ada pilihan lain. Aku nekad dalam satu

minggu ini bekerja sebagai kuli bersama beberapa teman lain di Palembang. Selain aku, hanya

ada sedikit mahasiswa unsri yang mau bekerja kasar seperti itu.

Bis kota yang kutumpangi tiba di Ampera sekitar pukul sepuluh pagi. Dari masjid Agung

Palembang aku langsung nyambung bis Perumnas. Tujuanku adalah Kenten Permai.

Kota Pempek sekarang terlihat semakin menawan dengan Flyover di Simpang Polda itu.

Jika hendak ke Perum, bis akan melintasi bagian bawahnya.
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Aku turun di depan Bulog. Cuaca yang berawan sedikit mengurangi hawa panas kota

Palembang. Aku berjalan perlahan menuju ke sebuah lorong di kompleks Kenten Permai yang

mengarah ke masjid Al Aqobah IV Palembang. Semilir angin yang ditiupkan deretan bambu-

bambu pagar mengiringi langkahku.

Aku terus berjalan. Menuju ke sebuah tempat yang seharusnya tak perlu kutuju. Sebuah

tempat yang telah kutinggalkan beberapa waktu lalu. Kini aku kembali padanya. Bahkan aku

hendak bergantung kepadanya. Aku tahu, tempat itu tak baik untukku—bukan karena apa, tapi

soal lingkungan pergaulan para pekerjanya. Aku tahu, beberapa dari kawanku itu sering

membawa narkoba saat sedang bekerja dan menghisapnya saat malam harinya. Aku ingat,

beberapa kali aku pernah ditawari untuk mencobanya. Aku menolak. Untung mereka tak

memaksa.

Ketika sudah tak ada pilihan lain, akupun kembali lagi. Sebenarnya aku bisa saja

berhutang kepada kawan, atau mengajukan proposal untuk keberangkatanku ke acara kongres.

Atau aku minta kiriman orangtuaku di kampung. Itu masih mungkin kulakukan. Tapi aku tak

mau merepotkan mereka lagi.

”Seh, akhirnya kau ke sini lagi Jang, kukira kau sudah jaya sekarang. Apo kabar?”

sambut Kyay Itop saat aku baru saja memasuki pagar rumah besar itu. Aku langsung menuju ke

gudang, tempat yang biasa dipakai untuk menaruh tas para pekerja.

”Baik Yai, apo kabar galo-galo?2 tanyaku balik seraya menjura menyalami beberapa

orang yang telah ada di situ.

”Ombai apo kabar?3 Sehat?” tanyaku pada Ombai—nenek yang merupakan orangtua

daripada pemilik usaha ini.

”Ayo Jang, jangan duduk-duduk saja di situ, jangan banyak-banyak yang melipat tissue,

di dapur sana masih ada tiga karung wortel yang perlu dikupas!” seperti beberapa waktu lalu,

suara Ombai tetap sama. Nenek itu memang kelewat ketat mengawasi para pekerjanya.

2
Yai, apo kabar galo-galo?: Kak, apa kabar semuanya?

3Ombai apo kabar?: Nenek apa kabar?
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Aku melangkah menuju ke dapur besar di sebelah kanan rumah besar ini. Aku masuk, di

situ telah duduk-duduk beberapa pekerja—semuanya pria. Kaum wanita tak terlalu dipakai di

sini, mereka dinilai kurang produktif—lagipula mereka pasti tidak akan sanggup bekerja sekasar

ini. Jika seked3ar mengupas kentang sekilo dua kilo itu sih gampang, tapi ini sudah keterlaluan.

Tiga karung wortel biasa terselesaikan selama beberapa jam.

Jika s4edang beruntung, aku bisa diajak Prasmanan siang hari. Akan tetapi di manapun,

kedekatan dengan bos atau pimpinan selalu saja menjadi faktor dominan bagi kesuksesan

seseorang. Untung saja aku sudah cukup dekat dengan Kyay Itop yang pemabuk itu. Aku bisa

memilih untuk bertugas siang atau malam.

”Untuk yang pagi ini bertugas di Pusri, bersiaplah!” seru Kyay Itop saat aku sedang

bersama beberapa kawan menaikkan meja-meja Rempel ke atas mobil Box. Mendengar itu kami

berebut baju batik yang digantung di Hanger-hanger dalam gudang.

”Ali, kau kawani Kyay* ambil barang di PS—Palembang Square dulu pagi ini, setelah itu

kau kuantar ke Pusri, Oke?” kata Kyay. Dia merokok, seperti biasa dia bermain-main dengan

asap di mulutnya yang agak dower itu.

”Oke, Yay!” jawabku.

Sekitar pukul sembilan pagi aku sudah berada di gedung serba guna Pusri. Aku dan para

pekerja lain bahu-membahu mempersiapkan segala sesuatunya pagi itu. Seperti biasa, Ombai

selalu mengontrol pekerjaan kami. Nenek ini merupakan prototipe manager yang diktator pada

bawahannya. Kualitas pelayanan lebih diutamakan dan bahkan dianggap lebih penting dari

nyawa kami—para pekerja.

Aku berjibaku selama satu minggu di Palembang demi ongkos untuk ke kongres itu.

Memeras keringat demi memupuk sebuah idealisme. Semua telah kulakukan, bahkan rela

malam-malam tidur di gudang yang banyak kecoa itu. Tapi aku puas, aku bisa berbuat untuk

membiayai perjalananku itu dengan keringat dan perasan tenagaku sendiri. Tapi entah, mungkin

*Kyay: kakak dalam bahasa Komering
**Ombay: Nenek dalam bahasa Komering
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dinailai salah oleh orang-orang—meninggalkan kuliah selama seminggu hanya untuk bisa hadir

dalam sebuah kongres mahasiswa. Biarlah, aku tak peduli.
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Lima

Dua minggu kemudian

Pagi-pagi sekali kami—aku dan kawan-kawanku ‘sebinaan’ DR. Syukur bertolak dari

terminal Karya Jaya Palembang. Kami hanya mampu menumpang Ramayana jurusan Medan-

Jakarta. Sekiranya ada kelebihan rizki tentulah kami memilih naik pesawat di bandara Sultan

Mahmud Badarrudin II—tapi apa hendak dikata. Kami harus menyusuri Lintas Timur sepanjang

53ea la lima ratus kilo untuk sampai ke pelabuhan Bakau Heni. Setelah itu, kami diangkut

dengan Ferry hingga ke Merak.

Cakrawala tak begitu cerah. Gemawan bertingkah—menghalangi surya bersinar sedari

pagi, membuatnya mencuri-curi celah untuk menampakkan diri. Dan Ramayana terus melaju.

Terseok meniti ruas jalan yang panjang ini, menembus deru debu—. Satu jam, dua jam Kayu

Agung terlewati.

Akan kuceritakan padamu kawan, Kayu Agung ini merupakan sebuah ibu kota kabupaten

Ogan Komering Ilir yang berjarak kurang lebih 60 kilometer dari Kota Palembang, Sumatera

Selatan. Kota kabupaten yang tidak terlalu besar dan maju jika dibandingkan dengan kota

kabupaten lain yang ada di Sumatera Selatan: Sekayu, Muara Enim, Pagar Alam, dan

sebagainya. Karena memang sumber daya alamnya yang tidak terlalu banyak kecuali hanya

bertumpu pada perkebunan. Sebuah titik teramat kecil dari semesta, yang tak berbeda dengan

daerah lainnya kecuali sepak terjang sebagian orang-orangnya.

Hal yang menarik dari kota ini adalah kisah “Duta” alias “Keratak”-nya menurut sebutan

53ea l, pada era tahun 70-an dan bahkan sampai sekarang, banyak orang-orang yang berasal dari

kota ini merantau ke luar negeri. Negara tujuan mereka seperti: Malaysia, Singapura, Thailand,

Philipina, Australia, bahkan Amerika untuk mencari nafkah. Hebat kan? Tetapi yang dimaksud

dengan mencari nafkah di sini bukan dalam artian menjadi seorang TKI yang bekerja di pabrik,

pekebunan, atau pembantu rumah tangga, melainkan mencari nafkah sebagai seorang ”Duta”

atau bandit luar negeri yang kerjanya tentu saja berkutat di masalah 53ea lam53 seperti

mencopet, mencuri dan merampok.
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Uniknya lagi, ketika seorang Duta akan berangkat ke negara tujuannya beberapa di

antaranya memiliki bekal ilmu kebatinan. Konon kabarnya mereka selalu mengadakan acara

syukuran atau sedekah lepas yang diadakan oleh keluarganya dengan mengundang orang

sekampung, yang bertujuan agar Duta tersebut ketika berada di negeri rantau, dapat meraup

”rejeki” yang banyak dan tentu pulang dalam keadaan selamat. Dan sebagian dari hasil kerja

keras mereka itu seringkali disumbangkan untuk. Mirip sekali dengan maling guna—pimpinan

Sunan Kalijaga sebelum insyaf jadi ulama.

Adakalanya mereka menziarahi atau lebih tepatnya memuja makam Seriang Kuning di

bagian hulu sungai Komering yang hitam itu. Sebuah kuburan panjang tertutup lumut di balik

semak di tepi rawa-rawa, menjadi saksi legenda terbujurnya jasad perawan sakti tanah ini.

Menjadi semakin wingit—tatkala para bandit itu merapat dengan rakit, membawa jiwa mereka

yang sakit karena terlalu rindu pada ringgit. Menaruh sesajian—seperti mbah Bolong kakekku

itu.

Namun pada masa sekarang ini di saat alat-alat keamanan sudah semakin canggih, tentu

semakin sulit untuk menjadi Duta, meskipun sampai sekarang Duta masih tetap ada. Jika anda

berkunjung ke kota Kayu Agung, tidak sulit untuk menemukan rumah-rumah gedung megah

yang tidak berpenghuni atau kosong karena ditinggal pemiliknya merantau ke Negara tetangga.

Efek dari hal tersebut di atas ternyata adalah terhadap kebijakan negara-negara tetangga, berupa

pemberian ”perhatian khusus” atau bahkan memblack list orang yang berasal dari Sumatera

Selatan.

Para Duta asal Kayu Agung ini tidak pernah melakukan usahanya di dalam negeri—

mereka bilang pantangan. Dan kebanyakan mereka pulan jika sudah cukup modal dan

selanjutnya naik haji, lalu akhirnya hidup tenang di tengah keluarganya. Sementara itu, proses

kaderisasi mereka jalankan dengan baik, anak-anak muda yang mau mereka didik untuk

dikirimkan lagi ke luar negeri sebagai “Kerabatah” atau “Duta Junior.”

Ramayana berjalan terseok menuju ke Lempuing—melewati kampungku yang muram

dan sendu.



55

Entah, aku tak hendak bercerita dulu mengenai kampungku itu. Aku tak ingin mereka

tahu—lalu mengadu pada ibu bapakku, karena kepergianku ini sesungguhnya tanpa restu. Aku

bisa merasakan desiran angin, seringai tak biasa dari segenap penjuru wajah desa. Mata-mata

mereka. Dengus nafas itu—menyelidik ke arahku. Aku menutup mata—pura-pura tidur saat tugu

Selamat Datang di Bunut itu mulai tampak di depanku. Sementara kawan-kawanku itu tak ambil

pusing akan hal itu.

Tapi kelirap riak danau kecil itu selalu mengingatkanku pada semuanya, dan aku tak

mungkin bisa lupa. Pagi ini, aku pun kembali melihatnya dari kaca jendela Ramayana yang

kencang melaju. Seolah Teluk Gelam tahu—bahkan menohok kesadaranku, menuntutku segera

kembali, di sini. Bertahun-tahun aku meninggalkannya, dan entah kapan aku akan kembali.

Benar-benar kembali. Dan tak pergi lagi.

Mataku mulai letih membaca novel Thriller-nya Dan Brown* yang terbaru yang kupinjam

dari Sabak temanku itu. Lalu kualihkan sejenak pandanganku ke luar, ke scene kosong yang luas

dan seolah tanpa batas. Di sampingku, Hamid tampak pulas dengan mulut yang menganga. Aku

jadi ketularan ikut mengantuk, aku menguap. Perjalanan masih jauh lagi.

Lamunanku dibuyarkan oleh seorang pengamen yang tiba-tiba memetik gitar dan

memulai intronya. Orang ini menarik perhatianku. Bukan karena suaranya yang serak ala rocker,

namun lebih disebabkan oleh lagu yang ia bawakan.

“....Di matamu masih tersimpan

Selaksa peristiwa...

Benturan dan hempasan terpahat

Di keningmu....”

Lagu milik Ebiet G. Ade itu mengalun perlahan dari bibir kering pekerja seni jalanan

yang seringkali terpinggirkan ini. Demi mendengar suaranya yang dipaksakan merdu,

kulemparkan kembali pandanganku ke luar jendela. Perlahan kuresapi liriknya, meresonansikan

nada lagu itu agar menggetarkan selaput jiwa.

“...Ayah..dalam hening sepi kurindu..



56

Untuk..menuai padi milik kita..

Namun kerinduan tinggal hanya kerinduan..

Anakmu sekarang banyak menanggung beban...”

Lagu itu mengarus ke muara kalbuku. Aku perlahan tersentuh oleh lirik sederhana namun

penuh makna itu. Pengamen di depanku ini seolah mampu menerbangkan inginku untuk kembali

pulang. Menggerakkan fragmen-fragmen memoriku sehingga melesat ke hamparan hijau di

persawahan di tempat nun jauh di sana. Menyatukan lagi serpihan-serpihan mozaik dalam otak di

tempurung kepalaku—merangkaikan lagi kenangan bersama ayah. “Titip Rindu Untuk Ayah”

seakan mampu mentransformasikanku ke luar border kesadaranku.

Perjalanan dari Palembang telah dua puluh empat jam. Sementara KM. Samudera yang

kutumpangi bersama sepuluh kawanku masih terapung-apung di selat Sunda. Mungkin ombak

lumayan besar sehingga nahkoda menjadi sangat berhati-hati. Dari jendela aku melongok ke luar,

memandang lepas ke lautan luas. Di ujung sebelah selatan tampak terapung anak gunung

Krakatau yang nyaris meletus. Ia terlihat kian menjulang membelah kekosongan cakrawala. Ia

seakan timbul tenggelam digoyangkan ombak dengan manja.

Dalam benakku, tak lekang bayang-bayang bermacam peristiwa yang mungkin akan

terjadi di kongres nanti. Aku merasa seolah-olah telah memberikan sambutan di podium,

dipandang kagum oleh seluruh orang yang hadir situ. Kubayangkan saat tiba giliranku berorasi,

meneriakkan secara lantang pekik perjuangan. Aku merasa telah tersulut bara semangat yang

menyala-nyala. Sebentuk gairah bagi jiwa yang merdeka.

“Keberhasilan dari sebuah proses perjuangan untuk perubahan tidak selalu ditentukan

oleh kehebatan suatu teori yang tersusun dan telah ditetapkan secara jelas, tidak juga dengan

mengerahkan seluruh komponen dan elemen Sumber Daya Manusia paling jenius sekalipun, atau

dengan teknologi paling mutakhir… akan tetapi lebih kepada kesungguhan niat untuk bisa

berubah, dan mengimplementasikan sebuah perubahan!”

Aku tersenyum membayangkan semua itu. Kulirik seluruh teman-temanku, mereka

tampak sibuk dengan pikiran masing-masing. Mungkin mereka telah bosan menunggu sampai di



57

tanah seberang, Jakarta. Dua jam kemudian berlalu. Orang-orang sudah terlalu sering melirik

jam di HP masing-masing.

Orang-orang di kapal mendadak menyiratkan wajah-wajah cemas. Kapal besar yang kami

tumpangi seolah turun pada kedalaman tertentu, kemudian terlempar lagi ke permukaan

gelombang samudera. Laut mendadak tak begitu ramah. Ia terkesan hendak melakukan sabotase

terhadap perjalanan kami. Orang-orang sibuk berkomat-kamit, berdoa bagi mereka yang masih

menganggap Tuhan itu ada. Hamid, Sabak sang penulis, Tohari, Kemas Andreas sang pelukis,

dan Komarrudin yang Liberalis, semuanya tampak sibuk dengan pikiran masing-masing. Hanya

ada satu hal yang amat kentara, wajah-wajah itu merona pucat pasi.

“Apa? Takut?!” kata Hamid padaku, pada kami semua. Ia tertawa. Entah apa yang

membuatnya geli. Ia terkekeh saat melihat Tohari mengeluarkan tasbih dari dalam tasnya.

“Ah, nggak! Takut apa? Mati? Itu bukan hal yang laur biasa, setiap orang pasti akan

menemukannya! Aku? Nggak lah ya!” kata Sabak sambil menepuk dada. Semua tertawa. Aku

hanya tersenyum, maklum dalam hatiku sedikit ciut juga saat merasakan betapa gelombang di

luar sana begitu garang. Aku pasti tak bisa lari kemana jika kapal ini karam, langsung ke dasar

dan lalu dimakan hiu. Aku belum sempat pandai berenang. Ini satu kelemahan yang tak mesti

dimiliki oleh laki-laki.

“Kalau kapal ini karam?” kata Kemas sang pelukis. Ia menatap Komar yang lebih pucat

dari Tohari dan aku sendiri.

“Ah, seharusnya dirimu tak menanyakan itu padaku. Teori Marshal tak mampu untuk

membantuku. Tak ada yang mampu melakukan monopoli apapun dalam kondisi seperti ini. Jika

tak mati, ia pasti mengada-ada. Masih berpuluh mil lagi jarak pelabuhan Merak dari sini. Kita

semua mau bilang apa? Sudahlah, kita pasrahkan saja pada alam! Aku memang tak bisa

berenang,” kata Komar masih dengan teori pasar bebasnya. Semua menggeleng, heran.

“Tttooottttt…..!” sirine kapal kembali meraung.

“Kepada seluruh penumpang diharapkan segera memakai Life Jacket atau pelampung

untuk menghadapi kemungkinan terburuk! Tetap tenang dan jangan panik. Semua berdoa

semoga tidak terjadi apa-apa!” suara itu berasal dari arah ruang nahkoda.
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Tohari tampak kian sibuk merotasi tasbihnya. Aku mencoba meredam rasa cemas yang

tak bisa kupungkiri dengan mengambil headset dan memutar lagu-lagu keras. Sabak justru

mengeluarkan Laptopnya, ia menulis. Pasti ia mendapatkan inspirasi besar dalam kondisi

mencekam begini.

Para penumpang lain sama saja. Panik. Ibu-ibu pucat pasi. Merengek-rengek pada Tuhan

agar diberi keselamatan. Sementara kurasakan betapa ombak kian menggila, mungkin dalam

hitungan waktu yang tak terduga kapal ini akan terbalik. Terus saja kami dilempar-lemparkan

ombak.

Dua jam berlalu. Pulau Jawa masih terlihat ujungnya saja. Lalu perlahan mulai tersembul

di kejauhan petak-petak raksasa, menara mercusuar, di kolong kepekatan kabut asap ibu kota.

Rupanya ombak besar telah mengubah sedikit titik ordinat arah laju kapal. Membuatnya sedikit

lebih mengarah ke Selatan, menghambat perjalanan kami beberapa waktu lamanya. Ketakutan

akan kematian belumlah reda. Tapi perlahan, ombak mulai reda. Garis pantai kian terlihat sisi-

sisinya. Kapal berangsur tenang. Membelah ombak-ombak dengan sedikit pongah, merasa

menang sekarang.

“Badai akhirnya berlalu,” gumamku. Kulirik sekeliling, masih tampak bersisa kecemasan

di beberapa wajah temanku itu.

“Wah, ternyata orang kafir dan atheis sekalipun dalam kondisi darurat masih juga berani

menyebut nama Tuhan… ada-ada saja!” celetuk Kemas Andreas yang masih sempat melukis di

saat genting beberapa saat lalu.

Manusia memang tak bisa berpaling dari perasaan untuk selalu mencari perlindungan.

Jika semuanya mentok, tiada lagi arah berlari kecuali kepada Yang Maha Tinggi—Causa Prima,

pencipta mula-mula semesta dan isinya.

“Tuhan masih bermurah hati kepada kita, kesempatan untuk kalian menambah dosa

masih tersedia! Ha..ha….ha!” celetuk Tohari—sosok paling nyantri di antara kami.

Kalau saja KM. Samudra belum merapat di pelabuhan Merak, pastilah Tohari akan

didebat habis-habisan oleh Kemas. Kami telah sampai, dan kurasakan pulau ini berbisik, selamat

datang wahai pejuang!



59

Kongres nasional HMI—Himpunan Mahasiswa Indonesia ke 28 akan berlangsung

selama seminggu. Keinginanku untuk berjumpa dengan para petinggi organisasi di tingkat PB—

bertemu para pengurus besar akhirnya akan terwujud. Setelah sekian lama hanya bisa mendebat

mereka lewat dunia maya, kini tiba juga saatnya untuk bertatap muka.

Setelah beberapa kali berganti mobil, akhirnya kami sampai juga di Depok Timur. Kami

harus menunggu jemputan panitia, sebab kami belum begitu tahu letak Pusat Studi Jepang UI itu

di sebelah mana. Kami menunggu beberapa saat lamanya sebelum akhirnya beberapa panitia

penyelenggara kongres datang menjemput.

“Agak cepetan dikit pak, acaranya udah mulai nich!” kata salah seorang panitia yang

menjemput kami pada sopir yang sudah disewa.

“Siapa yang membuka acara kongres? Wakil presiden jadi datang?” tanyaku pada salah

satu dari panitia yang datang menjemput, yang kemudian kuketahui bernama Johan.

“Iya, jadi. Beliaukan mantan pengurus PB tahun 90-an, dan beliau tak melupakan organisasi,”

jawabnya. Aku mengangguk pelan. Ia tersenyum.

“Kongres kali ini mungkin yang paling meriah sepanjang sejarah organisasi, untuk yang

pertama kalinya pihak pemerintah mau hadir di kongres HMI!” imbuhnya pula.

“Karena pemerintah sudah percaya kepada kita, atau bisa jadi karena wakil presiden

sendiri adalah alumni?” kataku.

“Kalau hemat saya, lantaran ada tendensi selain itu! Ingat, sebentar lagi pemilu! Biasa,

demi status quo, dasar penguasa! Ha…ha...ha!” tiba-tiba Tohari bersuara setelah lama tak

bersuara. Kami ikut tertawa, mendukung analisanya yang dirasa ada benarnya. Penguasa

sekarang memang harus berusaha lebih keras lagi jika ingin terpilih untuk ke dua kalinya.

Dengan cara apapun, termasuk mendatangi setiap acara mahasiswa—kantong-kantong suara

yang cenderung sulit diperdaya.

“Biarlah, lagipula kita akan untung jika beliau kembali bisa duduk di singgasana istana.

Tenang, kita juga yang akan mendapatkan giliran untuk itu? Benar begitu kawan-kawan?”
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Komarrudin turut angkat bicara. Sekitar lima menit berselang, kami pun tiba di depan gedung

Pusat Studi Jepang. Kami bergegas menuju ke meja registrasi, mencocokkan data diri—bukti

resmi bahwa kami memang diundang secara resmi ke kongres ini. Kecuali wartawan, tidak bisa

seenaknya masuk dalam acara kongres, ini kegiatan internal tahunan.

Panitia telah mengatur semuanya, seluruh barang-barang kami diperiksa. Lalu mereka

yang akan menyelamatkan barang-barang bawaan kami ke penginapan. Hanya benda-benda kecil

dan tak berbahaya yang boleh dibawa, dompet dan identitas diri semisal name tag peserta.

Agenda pertama untuk hari ini adalah perapian dan pengecekan ulang peserta. Kami

mengantri, melakukan satu hal yang sebenarnya menjengkelkan. Ditambah lagi dengan sikap sok

militeristik devisi keamanan—kesan pertama yang menyebalkan dari sebuah perhelatan besar

organisasi. Puluhan baliho raksasa, juga banner nama-nama kandidat yang telah memenuhi dan

lulus verifikasi terpajang di seantero halaman gedung, mirip para calon presiden saat masa

kampanye. Menebar janji, omong kosong.

Setelah semuanya beres, tibalah pemilihan presidium. Seperti biasanya, tahap ini berjalan

cukup a lot. Semua cabang merasa berhak dan pantas menempatkan wakilnya untuk mengatur

jalannya kongres. Masing-masing merasa paling mengerti dan yakin bisa melakukan yang

terbaik untuk kongres ini. Atau bisa juga untuk sekedar membuat kekacauan, maklumlah—selalu

saja ada agen-agen tertentu yang merasa berkepentingan untuk menghambat jalannya kongres

kali ini. Nama-nama calon yang diajukan semuanya memiliki strength dan weakness, tak ada

yang sempurna.

“Saya mengusulkan saudara Brandy, ketua umum cabang Makassar!” peserta dari sudut

sebelah kiri mengajukan opsi. Kemudian diamini oleh kelompoknya.

“Setuju…setuju!”

“Saya Hamid wakil ketua umum Badko Palembang, mengajukan diri!” aku agak terkejut

juga mendengar temanku itu demikian bersemangat, di luar perencanaan sebelumnya. Padahal

mustinya yang mau maju adalah aku sendiri. Aku meliriknya—meminta alasannya.
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“Kau tenanglah di situ, gagasan-gagasanmu lebih penting!” katanya sambil mengedipkan

mata. Aku tersenyum, mengerti apa yang ia maksudkan. Ini pasti soal strategi, dan kurasa

memang tepat untuk saat ini.

“Oke, lanjutkan!” kataku. Riuh rendah suasana ruang sidang kian menjadi.

“Setuju! Setuju!” kataku sembari mengompori teman-teman yang lainnya.

“Hamdi lah orangnya!” kata Sabak menimpali dengan sebuah teriakan.

“Murod! Murod! Murod! Banjarmasin!” dari barisan cabang Banjarmasin.

“Medan Bung! Siap memimpin jalannya sidang!” yang dari Medan ikut pula berteriak-

teriak. Forum bertambah riuh. Tenggelam dalam perdebatan masalah yang tak begitu penting.

Forum termakan oleh kisruh dialektika justru karena hal yang remeh-temeh.

Dari cabang Surabaya tiba-tiba mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Lalu berjalan

menuju mikrofon.

“Saya punya usul untuk Mas pindangtar—pimpinan sidang sementara, supaya lebih

tertib, alangkah baiknya jika sampeyan selaku pimpinan harus membatasi jumlah kandidat untuk

presidium sidang! Maturnuwon!”

“Usulan ditampung! Ada lagi?” kata pimpinan sidang sementara kepada forum. Seisi

ruangan kembali riuh, kasak-kusuk. Lalu tak butuh waktu lama, peserta dari cabang Lampung

mengangkat tangan. Disusul dari cabang Papua. Selanjutnya dari cabang Riau Kepulauan.

“Interupsi point of order!” kata peserta dari cabang Lampung.

“Ya, interupsi masuk!” kata pimpinan sidang sementara. Palu diketuk satu kali.

“Selamat pagi semuanya! Saya Imaddudin dari cabang Lampung. Kita semua datang

jauh-jauh ke sini, ada yang dari Sabang mungkin atau dari Merauke, adalah untuk diperlakukan

secara sama! Maka akan sangat tidak adil jika ada batasan-batasan seperti yang diajukan oleh

mas Surabaya tadi!”

“Lalu? Apa usulan kongkritnya bung?!” seru pindangtar.
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“Usul kongkrit bung…!!” seru beberapa peserta yang lain.

“Sebentar, saya belum selasai ngomong… jadi baiknya, kita bebas mengajukan siapapun

yang ada di sini! Tanpa ada batasan! Toh, kongres ini masih sekitar satu minggu lagi!” kata

peserta asal Lampung itu lantang. Dari beberapa sudut ruangan terdengar koor.

Huuu..!!

“Bagaimana dengan peserta yang lain? Apakah forum bisa menerima usulan dari perserta

cabang Lampung tadi? Atau ada usulan lain?!”

“Saya rasa usulan nomor satu tadi lebih bisa diterima! Kongres ini untuk kebaikan

organisasi, perlu ditertibkan agar hasilnya maksimal!” kata peserta dari cabang Riau yang dari

tadi angkat tangan tapi baru mendapatkan kesempatan bicara.

Forum kembali riuh.

“Sepakat! Sepakat!!” mayoritas peserta menyatakan sepakat dengan usulan itu.

“Tok! Tok! Tok! Usulan untuk adanya pembatasan jumlah kandidat presidium

disepakati!!”

Masih tampak beberapa cabang kurang puas dengan suara mayoritas. Kupikir itulah

buruknya demokrasi, berkiblat pada suara mayoritas—mengabaikan usulan minoritas. Memaksa

pihak-pihak yang tak sepaham dengan voting, cara pengambilan keputusan yang sejatinya sangat

kejam.

“Kita akan membatasi kandidat presidium per regional. Regional A untuk Indonesia

bagian barat, regional B untuk Indonesia bagian tengah, regional C untuk Indonesia bagian

timur! Bagaimana? Sepakat?!” lalu pindangtar menyerahkan palu sidang pada pindangtar 2.

Mulutnya pasti sudah berbusa.

Setelah melalui perundingan sengit, akhirnya secara kebetulan, terpilihlah Hamdi

temanku sendiri dari Badko cabang Palembang. Seperti rencana awal, dirinya akan berjuang

mati-matian menggiring forum untuk menyepakati pergantian landasan idiil organisasi kembali

berdasarkan Pancasila. Mengubahnya lagi dari yang semula, sosialis. Setelah dikaji secara lebih
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mendalam, ternyata sosialisme itu busuk. Lebih parah dari 63ea lam6363m yang juga tengik.

Sama-sama tengik.

Di sela-sela acara kongres itu aku menyempatkan diri untuk berkenalan dengan teman-

teman dari daerah lain. Bertukar pikiran, mencari persamaan cara pandang—termasuk cara

pandang kebangsaan. Kebhinekaan itu ternyata memiliki dua kutub sama kuat—positif dan

negatif, tergantung bagaimana ia diarahkan. Adakalanya karena perbedaan, manusia bisa

memakan sesamanya. Atau bisa juga, karena persamaan, manusia cenderung tak menghargai

otoritas pribadi.

“Apakah kaka pernah berpikir bahwa 63ea la ini butuh satu landasan baru? Dengan

memakai 63ea lam63 Islam atau Kristen, atau yang lain misalnya.” Kataku pada satu babak

percakapan dengan mahasiswa asal Papua. Ia tampak berpikir sejenak.

“Kito rang musti tahu, sebagai apa ideologi itu akan difungsikan. Tak perlu bertele-tele,

karena untuk bangsa besar seperti Indonesia… Pancasila sudah lebih dari cukup. Dan ideologi

Demokrasi pun tak perlu diperselisihkan, walaupun memang nyata banyak sekali kelemahan.”

Jawabnya.

“Maksudku begini, ideologi itu kita fungsikan lebih dari sebuah alat pemersatu… akan

tetapi, sebagai dasar pijakan kongkrit untuk melaksanakan kehidupan berbangsa. Tapi benar,—

dalam hal ini yang bersumber dari ajaran agama tak boleh hanya sebatas pemakaian simbol-

simbol keagamaan itu!” ujarku. Ia tersenyum. Lalu menepuk pundakku.

“Betul sekali bru!” sambungnya.

Perbincangan berlanjut hingga larut malam. Kongres masih berlangsung.

Tengah malam.

Kongres mengalami kisruh. Kebhinekaan terbukti mampu membawa perpecahan. Sebuah

hal yang sangat berlawanan dengan pernyataan Gus Dur, bahwa keragaman merupakan kekuatan

dan modal bangsa ini sejak awal berdirinya dulu. Beberapa peserta mengamuk tanpa 63ea lam

yang jelas. Kondisi ruangan yang ber-Ac tak mampu membuat kepala mereka menjadi dingin.

Mahasiswa Indonesia, itulah watak sebagian dari mereka. Aku tak terlalu hirau dengan semua
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itu. Aku tak mau bonyok secara konyol. Entah setan apa yang tiba-tiba membuatku jadi demikian

apatis dengan keadaan saat itu.

Aku melarikan diri ke masjid saat kejadian itu. Beberapa kawan mencariku, beberapa kali

aku ditelpon dan banyak pula SMS masuk.

“Ali, kenapa kau masih di situ? Kongres rusuh, ada yang membuat onar! Cepatlah kau

turut ke sana! Hamdi mungkin butuh bantuan kita…” Tohari tergopoh-gopoh mendatangiku

yang saat itu tengah bersantai di dalam masjid.

“Ah, itu biasa… nanti juga reda sendiri, wajarlah… lagipula, itu menunjukkan adanya

dinamika! Itu tandanya mahasiswa kita, rekan-rekan kita itu masih bernyawa…” kataku ngeracau

sekenanya. Tohari mendelik. Lalu iapun berlalu meninggalkanku. Aku menggeleng, reflek saja

tanpa arti apa-apa.

“Biar panitia yang mengurusnya!” teriakku pada kawanku itu.

Telah beberapa minggu ini aku meninggalkan kampusku. Aku bingung, apakah

pelarianku ini bisa menyudahi masalahku? Ataukah semakin memperkeruhkannya? Berpikir

begitu, aku lantas teringat kedua orangtuaku. Sebentar saja, kemudian bayangan mereka hilang

kembali.

Entah, aku mulai ragu dengan apa yang kujalani. Menjadi mahasiswa tanpa visi dan misi

yang pasti memang makan hati. Jika sekedar menuruti nafsu pribadi, pergi ke sana kemari—

mencari yang tak pasti, tentulah aku termasuk orang yang merugi. Aku harus mulai memikirkan

ke mana setelah ini. Apa yang sebenarnya ingin kucari? Ah, kurasa aku tak perlu memikirkan ini,

biarlah kujalani saja semua ini.

Aku beranjak. Melalui beberapa gedung, belok ke kiri lalu turun melalui jalan menurun—

sampailah aku di tempat kongres berlangsung. Dari luar masih terdengar perdebatan a lot

mengenai masalah-masalah yang menurutku hanya retorika belaka. Mungkin kawan-kawanku itu

tengah belajar menirukan para anggota dewan terhormat di Senayan saat melakukan sidang la

Paripurna.
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Di sudut-sudut bagian luar gedung bergerombol-gerombol para mahasiswa—laki dan

perempuan. Entah apa yang sedang mereka bicarakan. Tapi aku yakin, mereka tidak sedang

berbincang mengenai masalah bangsa. Aku tahu, tidak seluruh peserta yang datang ke kongres

ini untuk tujuan memajukan organisasi. Sebagain besar—mungkin—hanya untuk jalan-jalan dan

mencari link semata.

Aku berjalan gontai ke gedung tempat kongres berlangsung. Setelah tiga hari kegiatan

kongres, ternyata baru sampai ke pembahasan Bab IV, mengenai Lembaga Legislatif organisasi.

Aku duduk diam saja di satu sudut ruangan. Aku hanya menjadi pengamat saja, aku—entah

mengapa tiba-tiba tak tertarik untuk terlibat dalam perdebatan tak berujung itu. Tepat pukul

setengah satu, acara kongres diskorsing hingga esok pagi pukul delapan.

Langit di atas pulau Jawa tak beda dengan yang ada di Sumatra. Beberapa rasi bintang

yang sering terlihat di kampungku, kutemukan juga di atas sana. Aku kembali ke penginapan

bersama kelima kawanku itu.

“Woy choy, tadi aku dapat kenalan baru, dan kalian tahu.. wuiih.. Bohay nian bru!”

“Budak mano?”

“BLA!”

“Dari mano nian itu?”

“Bandung Lautan Asmara!”

Aku tak terlalu peduli dengan apa yang mereka bicarakan. Kantuk mulai menguasaiku.

Begitu sampai di penginapan—aku langsung rebah. Perlahan tapi pasti—sukmaku mulai

berlarian ke alam entah barantah.

***
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Enam

Pria paruh baya berpakaian batik itu melangkah ke podium. Dialah tokoh kharismatik

yang pernah menjadi ketua umum di PB HMI—Himpunan Mahasiswa Indonesia. Sekitar sepuluh

tahun lalu, dialah tokoh sentral yang menggagas dasar-dasar organisasi, menetapkan arah dan

tujuan organisasi dan telah pula berhasil meramu mazhab pergerakan yang cukup sempurna.

“Selamat malam semuanya!” ia memberi tabik. Suaranya lantang, mikrofon yang

menempel di kerah baju batiknya membuat kata-katanya lebih bertenaga. Di kalangan kader

organisasi, ia lebih dikenal sebagai penganut paham Liberal, dan pemikiran-pemikirannya radikal.

“Secara psikologis, manusia tidak pernah betah menjalankan hidup dengan menyisakan

sejumlah misteri karena misteri adalah kegelapan. Dan kegelapan pada hakikatnya adalah situasi

yang cenderung tidak disukai. Untuk itu, kegelapan itu coba diterobos dan diterangi, baik dengan

penjelasan ilmu pengetahuan maupun penjelasan agama atau teologi.

Syeh Jailudin membuka pidatonya dengan kalimat-kalimat sederhana namun penuh

makna. Ia memang pandai beretorika, ia piawai membuat audien terpana. Lalu perlahan kalimat-

kalimatnya menyeret semua pendengar ke dalam arus pemikirannya.

“Tetapi, sudah nyata bahwa penjelasan ilmu pengetahuan dan penjelasan agama

memang berbeda. Kita bisa memahami sebuah misteri secara lebih pasti dan dapat

memverifikasinya secara ilmiah dengan perangkat dan metode yang disediakan ilmu

pengetahuan. Sebaliknya, penjelasan agama tak jarang justru menjelma menjadi deretan spekulasi

yang tiada henti. Dan, naifnya, kita tidak pernah kunjung bisa memverifikasi sisi kebenarannya

kecuali meyakini saja. Kita sesungguhnya tidak pernah bisa menanyakan kebenaran "versi Tuhan"

akan bencana alam yang akhir-akhir ini kerap terjadi, apalagi mendialogkannya secara langsung.”

Agama tak jarang justru menjelma menjadi deretan spekulasi yang tiada henti, aku tak

mengerti. Untuk apa pula agama dijadikan bahan berspekulasi? Agama itu sempurna, kita cukup

menerima tanpa harus banyak bertanya. Manusia tak mungkin sanggup menyingkap seluruh

maknanya, manusia ada dalam dimensi terbatas. Aku bertanya-tanya. Kuedarkan pandangan ke

segenap sudut ruangan, semua peserta diam. Sebagian besar manggut-manggut. Wah, mereka

pasti sudah termakan oleh pemikiran Syeh Jailudin yang sekuler itu. Ruangan masih hening, tak
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banyak yang berbisik-bisik, tidak seperti acara seminar di tempat lainnya. Datang seminar hanya

untuk dapat snacknya saja. Atau menjadi peserta seminar hanya untuk menjadi kolektor sertifikat.

Aku haus, kukeluarkan air mineral dari tasku. Syeh Jiludin di satu sisi tak pernah berhenti

beretorika dalam bahasa yang tinggi mempesona.

“Karenanya, para sosiolog cenderung mengatakan bahwa "kebenaran agama" tidak

pernah bisa dibuktikan dan bersifat pra pengalaman. Walaupun sedang berspekulasi secara liar,

dia selalu saja diimani sebagai kebenaran yang hakiki, sekalipun belum dibuktikan. Di

sinilah problematisnya spekulasi- spekulasi tentang Tuhan dalam setiap kejadian!”

Aku tak bisa menahan untuk mengangkat tangan begitu sesi tanya jawab dibuka. Dengan

sedikit analisa yang sudah kupersiapkan aku siap menanggapi pemikirannya. Seisi ruangan

senyap, aku menyedot perhatian mereka.

“Selamat malam hadirin. Saya Ali Musthofa, Mahasiswa Indralaya. Pertama-tama saya

minta maaf kalau apa yang saya kemukakan nantinya, pendekatannya bukan pendekatan ilmiah,

karena saya rasa untuk mencari kebenaran agama tak harus dengan metode ilmiah. Oleh karena itu

pak Syeh, saya berpendapat bahwa jika kita mengonsep-ngonsepkan Tuhan, maka kita akan

terjebak pada pemberhalaan konsep itu sendiri, bukan Tuhannya. Makanya, banyak juga para

teolog muslim kontemporer yang mengeritik hadis-hadis tentang Tuhan, dan teolog-teolog

muslim abad pertengahan juga memperdebatkan konsep Tuhan.

Aku mengambil jeda. Syeh Jailudin tampak antusias menyimak apa yang kusampaikan.

“Lanjutkan,” katanya.

“Karena itu, saya juga merasa bahwa Tuhan itu bukan untuk dirasionalkan. Tuhan,

sebagaimana cinta, hanya bisa dirasakan dengan hati. Sama misalnya ketika kita mengatakan

Pisang itu rasanya begini dan begitu. Sulit dijelaskan. Oleh karena itu, saya belakangan ini agak

sependapat dengan tokoh sufi seperti Jalaluddin Rumi, dan dalam beberapa hal juga Rabindhanat

Tagore. Memang, kalau hati yang bicara, akan susah sekali dijelaskan. Oleh karena itu, kesinisan

Hamid Basyaib terhadap Taufik Ismail atau Ebiet G. Ade memang susah untuk dirasionalkan,

karena itu menyangkut rasa. Saya kira, para seniman yang memiliki kepekaan batin yang luar

biasa yang merasakan kehadiran Tuhan, terlepas kehadiran-Nya itu dimaknai baik atau buruk.
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Puisi-puisi Rendra yang diputar bolak-balik di Delta FM itu, buat saya menyentuh sekali. Puisinya

berjudul Dek Nah yang menggambarkan ada semesta lain di balik semesta alam ini.”

Audien masih diam, entah apa yang mereka pikirkan.

“Saya menyambut baik sekali inisiatif anda untuk mendiskusikan Tuhan, karena selama

ini mungkin anda memang berkeinginan melibas ilah-ilah sembari memunculkan Allah yang

sejati. Mudah-mudahan seperti itu. Selama ini, kita mungkin sudah sangat terjebak pada ilah-ilah

yang lain, termasuk ilah rasionalisme. Itu poin saya yang pertama,” kataku dan aku berhenti

sejenak.

“Yang kedua adalah soal musibah. Menurut pendekatan hati tadi, intervensi Tuhan itu

tergantung kita memaknai. Mau kita maknai baik, maka dia menjadi baik. Kalau kita maknai buruk,

maka dia menjadi buruk, termasuk pada musibah yang sering terjadi akhir-akhir ini. Kalau saya,

terus terang memaknainya sebagai sesuatu yang baik bagi para korbannya. Bagi saya, mereka

disayang Tuhan. Malahan, jangan-jangan kita yang diazab Tuhan. Jangan-jangan. Tapi semua itu

secara pribadi menggetarkan hati saya, dan menuntut kita harus rendah hati terhadap alam.

Kita diajak untuk tidak lagi mengeksploitasi dan lain-lain. Intinya manusia mempunyai

keterbatasan-keterbatasan. Itu saja. Terima kasih.” Audien bergolak, kasak-kusuk mulai

terdengar. Diskusi tentang Tuhan memang bisa menimbulkan keringat dingin.

Talkshow malam itu menjadi menarik saat teman-temanku saling melempar argumen.

Mereka memang pendebat ulung, namun masing-masing memang punya dalil yang kuat dalam

setiap diskusi ideologis. Dari mereka sebenarnya aku mulai belajar berpikir kritis, selalu bertanya

akan satu hal yang kunilai baru.

Keesokan harinya, Syeh Jailudin tahu-tahu menelponku. Entah, dari mana dia tahu

nomorku. Dia bilang ingin ketemu, dia tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut denganku.

Kukatakan aku bisa, lagipula suasana kongres sudah mulai terkendali. Tapi kukatakan bahwa aku

tak punya banyak waktu. Komdis—Komisi Disiplin kongres sangat ketat dalam memberikan izin

keluar.

“Kita bicara sebentar saja, kapan anda bisa? Saya tertarik untuk diskusi denganmu,

retorika dan ide-ide anda saya suka,” kata Syeh itu dari telpon.
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“Ah, biasa kok, tak ada yang istimewa dalam perkataan saya. Saya malah ingin belajar

pada bapak, anda luar biasa!” kataku. Dari seberang ia tertawa.

“Kita bisa sharinglah nanti! Jadi jam berapa?” ia bertanya.

“Mungkin selepas Asharlah, nanti saya hubungi pak,” kataku.

“Oke, Ohya, panggil saya abang saja. Biar lebih santai,” katanya.

“Baik bang!” kataku.

“Sampai ketemu nanti sore!”

Klik!

Aku bertanya-tanya. Rasa penasaran mulai menyeruak di benakku. Aku tak akan

melewatkan kesempatan ini, kapan lagi bisa berdiskusi dengan tema pembicaraan—yang—

tinggi-tinggi. Aku ingin menguji sejauh mana kemampuan retoris yang kumiliki selama ini. Aku

berpikir juga bahwa inilah yang disebut sebagai meluaskan ‘jaringan.’

***

Sekitar pukul 16.00 wib kami bertemu di perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Politik

tempat Syeh Jailudin mengajar. Sebelumnya, lelaki itu datang menjemputku. Aku tahu, lelaki

itu ternyata sangat bersahaja. Bahkan kelewat sederhana. Seperti para pemikir kebanyakan,

kepala lelaki ini pun sudah mulai beles, mungkin kebanyakan mikir yang berat-berat.

Kesenyapan sore itu membuat suara kami mendominasi ruangan.

“Senang bertemu abang, pidato yang kemarin luar biasa sekali,” kataku membuka

pembicaraan. Kami tak merokok, maka sebagai gantinya—aku selalu membawa permen kopi

kegemaranku. Itung-itung sebagai pengalih saja saat teman-teman menawari rokok. Tak ada

asap yang mengepul, tak ada asap yang bergulung naik ke langit-langit. Sebuah obrolan yang

yang mungkin menurut sebagaian orang imperfect.

“Ah, biasa saja. Aku memang suka memberikan wacana baru kepada para pemuda

sepertimu. Terutama mengenai masalah ideologi—perkara kebangsaan dan bahkan keagamaan.

Saya senang sharing dengan banyak mahasiswa mengenai masalah yang menurut sebagian
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orang mungkin sangat sensitif, ya, mengenai masalah keyakinan. Seperti apa yang sering saya

katakan di setiap seminar, bahwa seringkali agama—apapun itu—menjadi sesuatu hal yang

masih dalam tahap spekulasi atau saya menyebutnya sebagai pra pengalaman. Itulah, makanya

saya sering katakan bahwa sebagai umat beragama yang moderat dan beradab, kita tak perlu

untuk saling merasa diri paling benar,” kata lelaki di hadapanku itu sambil menangkupkan

kedua jemari tangannya satu sama lain.

“Bukankah kebenaran agama itu memang pantas dan wajar jika dianggap paling benar

oleh pemeluknya? Seperti halnya Islam, bahkan di dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan

bahwa ia merupakan agama yang sempurna dan juga telah diredhoi oleh Tuhan? Kita sebagai

muslim tentu saja harus mengakui itu,” kataku mencoba memberikan sanggahan terhadap

pernyataannya.

“Memang boleh begitu, namun menjadi fanatik yang sempit itu bukankah merupakan

satu hal yang berbahaya? Bisa jadi ia menimbulkan bencana besar, bahkan mampu memicu

perang dunia yang ke tiga. Sementara di dunia ini telah ada hukum-hukum positif yang bisa

dijadikan penyelaras keberagaman umat manusia, bukankah itu sudah lebih dari cukup untuk

menciptakan sebuah perdamaian dunia? Bukankah itu yang sebenarnya kita cari?”

argumentasiku disanggah balik olehnya. Aku mencoba menghubungkan makna dari setiap

pernyataanya.

“Ada deskripsi lain yang bisa lebih membuatnya jelas? Saya rasa sebagai muslim,

saya—kita—memang pantas bersikukuh dengan keyakinan itu.” Aku teringat apa yang

disampaikan DR. Syukur beberapa waktu lalu. Tugas seorang muslim adalah menemukan

keyakinan itu sendiri—dalam beragama—bukan sekedar membeo atau taklid buta. Kemudian

berusaha keras mempertahankan itu setelah menemukannya. Aku merasa berhadapan dengan

orang yang secara pemikiran sama namun berbeda. Aku mulai tertarik dalam perbincangan

sore yang sendu ini. Tubelamp mulai dinyalakan sebagian, sehingga sedikit memberikan

penerangan di beberapa sudut yang mulai gelap.

“Adik tentu bisa mencerna analogi abang ini,” katanya sambil menggeser kursinya

menghadap ke arah jendela yang terbuka. Ia tampak menghela nafas dalam.

“Apa itu bang?” aku tak sabar.
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“Analogi Islam dan benteng,” sambungnya. Aku mengeryitkan kening. Menunggu.

“Islam dan benteng merupakan dua entitas yang berbeda. Jika Islam merupakan

sekumpulan ajaran yang dinamis, maka benteng merupakan lokus yang stagnan. Islam adalah

deretan konsep yang terbuka, sementara benteng adalah ruang yang kedap. Sekiranya Islam

adalah sesuatu yang hidup, benteng adalah benda yang mati. Islam merupakan ajaran yang

senantiasa dalam proses penyempurnaan. Itu sebabnya pembaruan terhadap Islam tak berhenti

bersamaan dengan meninggalnya Kanjeng Nabi Muhammad. Sementara benteng telah selesai

begitu bata-bata disusun dan tembok dikukuhkan. Jadi kurasa, memang masih ada peluang

penyempurnaan terhadap beberapa atau bahkan banyak hal di dalamnya,” kalimat panjang itu

meluncur begitu saja.

Aku berusaha mencerna apa yang dikatakannya. Dalam hati aku menyesal tidak

mengajak Tohari, mahasiswa Ushuludin itu, dia pasti lebih paham topik ini. Aku memilih untuk

menampung saja apa yang dikatakannya.

“Meskipun distingsi antar dua entitas tersebut sangat jelas, saya kerap menyaksikan

adanya tendensi untuk memperlakukan Islam ibarat benteng yang tertutup. Islam

dimanifestasikan sebagai bangunan pengap, karena jendela dan lubang-lubang ventilasi yang

mengatur arus dan sirkulasi udara ditiadakan. Islam dikungkung dalam sebuah enclave,” dia

berhenti sejenak karena mengupas kulit permen kopi yang kusodorkan sebelumnya.

“Lalu?” tanyaku.

“Selanjutnya coba perhatikan, perilaku sebagian umat belakangan ini. Mereka sebagian

ada yang menampik ilmu pengetahuan racikan Barat. Filsafat, Hermeneutika, Logika,

Demokrasi, HAM, dan sebagainya. Bahkan mereka menganggap semua yang Western itu pantas

diharamkan hanya karena ia lahir dari rahim masyarakat non-Islam. Mereka tak mau belajar dari

orang lain; komunitas lain, agama lain, dan suku bangsa lain. Di tangan orang-orang yang

demikian, prototipe Islam sebagai agama yang eksklusif nyaris sempurna.” Ia mengangkat kedua

belah tapak tangannya.
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“Memperlakukan Islam secara demikian jelas anakronistik. Ia menyalahi kodrat dan

takdir Islam sebagai agama yang terbuka.” Sambungnya.

Aku masih menampung saja apa yang dikatakannya. Aku mulai berpikir bahwa aku

belum punya cukup argumentasi untuk memberikan counter terhadap pernyataanya itu.

“Bukankah begitu, Dik?” ia bertanya, seolah hendak menyakinkanku.

“Memang Islam itu dinamis bang, tapi tidak untuk hal yang menyangkut masalah akidah.

Ehm, dalam hal ini mengenai tauhid. Manusia hanya diberi kewenangan untuk masalah

muamalah saja, secara keduniawian Islam memang bisa menerima masukan-masukan—dari

manapun itu. Islam tidak pernah menolak ilmu pengetahuan Barat, tidak seperti apa yang abang

katakan tadi,” kataku. Aku mulai bisa menangkap celah kelemahan dari pernyataannya tadi.

“Lantas bagaimana dengan realitanya sekarang? Kurasa itu perlu lagi untuk dibuktikan,

menilik fakta-fakta yang seringkali mencuat kepermukaan akhir-akhir ini.” Sergahnya. Ia

tersenyum.

“Memang, jika bicara perihal keterbukaan Islam, kita bisa menunjuk indikator awalnya.

Pertama, Nabi Muhammad adalah orang yang tak segan untuk belajar dari orang lain. Bahkan

sejarah mencatat bahwa Nabi pernah bertanya kepada Waraqah bin Naufal, saudara sepupu

Khadijah (isteri Nabi), yang beragama Kristen tentang kejadian aneh yang dialaminya ketika ia

bersemadi (takhannuts) di Goa Hira. Di gua itu Muhammad didatangi seorang lelaki Ranggi

yang bersemangat menyampaikan Firman. Waraqah menjelaskan bahwa yang datang itu adalah

Namus yang juga pernah datang membawa wahyu kepada Musa. Ia lalu mengutip ramalan dari

sebuah naskah kuno tentang akan datangnya seorang Nabi dari Semenanjung Arab dan dia

melihat tanda-tanda kenabian itu ada dalam diri Muhammad. Waraqah lalu mencium dahi

Muhammad. Dari sini bisa dikatakan bahwa Nabi pun bertanya pada orang lain menyangkut

sesuatu hal yang tidak diketahuinya. Bukankah begitu?” kalimat panjangnya itu diakhiri dengan

sebuah pertanyaan.

Aku belum memiliki kalimat yang pas untuk bicara. Aku masih memilih diam. Dia

menatapku. Sepertinya menungguku bersuara. Dia tersenyum. Lalu dilanjutkannya bicara.
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“Kedua, kita sepertinya perlu menilik sirah. Dulu ada yang namanya Baytul al-Hikmah,

lembaga keilmuan yang didirikan oleh Khalifah VII Bani Abbasiyah, al-Makmun ibn Harun al-

Rasyid, pernah dipimpin sarjana Kristen, Hunayn bin Ishaq. Di lembaga inilah, selama satu abad,

berlangsung penerjemahan besar-besaran terhadap buku-buku berbahasa Yunani, Latin, Sanskrit,

dan lai-lain ke dalam bahasa Arab oleh para penerjemah yang beragama Kristen, Sabi, dan

Majusi.” Katanya, aku salut rupanya dia paham betul mengenai sejarah—sesuatu yang tidak

semua orang meminatinya apalagi menghafalkannya.

Aku mengulum sebutir permen lagi sambil manggut-manggut.

“Baytul Hikmah tak pelak lagi akhirnya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan,

mulai dari filsafat, sejarah, astronomi, fisika, matematika, geografi, hingga ilmu kedokteran.

Ushul fikih Syafi’ie sebenarnya juga banyak mengambil inspirasi dari logika Aristoteles. Fakta

historis ini menunjukkan kebesaran hati umat Islam saat itu. Mereka tak mempersoalkan ilmu itu

berasal dari mana, karena ilmu memang tak mengenal kasta dan warna kulit. Ilmu bukan soal

Barat atau Timur. Tak ada kategori ilmu halal dan ilmu haram. Tak ada dikotomi antara ilmu

Yunani dan ilmu Baghdad.” Sambungnya.

“Benar sekali bang, tak ada ilmu haram ataupun halal di dunia ini. Hanya seringkali

penyalahgunaan ilmu itu sendiri yang justru haram. Di sini kita tidak memasukkan ‘ilmu hitam’

seperti dalam sinetron kita itu, bukan? Kita bicara soal ilmu pasti dan sosial, bukan ilmu klenik.

Bukan begitu? Kalau begitu saya sependapat dengan pernyataan abang itu,” kataku.

“Saya teruskan, ini yang terakhir ingin saya sampaikan, lihat di luar sana sepertinya

sudah mulai gelap. Adik mungkin sudah ditunggu kawan-kawan di kongres. Tapi meralang,

sebentar lagi. Setelah ini adik akan abang antarkan ke penginapan.” Ia kembali membenarkan

letak duduknya.

“Melalui diskusi singkat ini, saya ingin menyatakan bahwa menjadikan Islam tak

ubahnya sebuah benteng justeru akan mengerdilkan Islam sendiri. Islam akan tersuruk ke pinggir

dan tertinggal dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan.” Ia berhenti sejenak.
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“Agar yang demikian tak terjadi, semenjak awal Nabi telah menegaskan, uthlubul ‘ilma

walaw bis shin (carilah ilmu sekalipun ke negeri Cina). Kita tahu bahwa China–baik saat itu

maupun sekarang–bukanlah negeri Muslim, tapi toh Nabi memerintahkan umat Islam untuk

mengejar ilmu hingga ke sana. Secara implisit, melalui hadits itu Nabi seakan mau mengatakan

bahwa ilmu bukan hanya bersemayam di Hijaz, melainkan juga di negeri-negeri lain—terutama

yang lebih maju kala itu, China misalnya. Nabi juga bersabda, hudzil hikmata walau min ayyi

wi’ain kharajat. Ambillah hikmah-kebijaksanaan itu dari mana saja ia keluar.” Katanya menutup

diskusi sore itu.

“Termasuk diskusi kita sore ini, semoga ada hikmahnya,” katanya.

“Thanks, bang!” kataku sambil menyalaminya.

Aku kembali berurusan dengan retorika berat yang menakjubkan. Tapi aku semakin tak

kukuh dalam keyakinanku sendiri. Aku merasa kian tersuruk dalam gemuruh sejuta tanya.

***
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Tujuh

Malam kembali datang. Aku kembali ke penginapan yang disediakan oleh panitia

diantar oleh lelaki setengah baya itu. Tiba di penginapan tepat pukul enam. Segera setelah itu,

aku menyerbu ke kamar mandi yang pasti telah penuh oleh antrian peserta kongres. Dugaanku

tak meleset, aku baru mendapatkan giliran mandi saat beberapa masjid terdekat

mengumandangkan adzan.

Selesai shalat aku mendapatkan SMS dari DR. Syukur untuk menemui seorang teman

lamanya. Entah, ada skenario apa dibalik disuruhnya aku—kami menemui orang itu. Kami

belum bisa menduga-duga. Komarrudin bilang, mungkin jaringan bisnis.

Keesokan harinya atau hari keempat dari acara kongres, kami berempat berangkat

menemui orang itu di suatu tempat yang telah ditentukan. Setelah mendapatkan izin dari

komdis, akhirnya kami meluncur ke tempat itu. Ternyata aku, Kemas, Sabak, Komarrudin dan

Tohari menuju ke sebuah hotel di sekitar satu kilo dari tempat diadakannya kongres.

Kami tak langsung masuk ke hotel itu. Kami menunggu di luar, sebab kami ingin

memastikan siapa orang yang sebenarnya kami temui. Setelah mengirim SMS ke nomor yang

diberikan oleh DR. Syukur, kami mondar-mandir di teras hotel. Beberapa satpam tampak

mengawasi kami. Mereka mendekat. Mereka bertanya basa-basi, dan kami menjawab

seadanya.

“Kami hendak menemui seseorang di dalam. Tapi kami menunggu saja di sini,” kataku

mewakili yang lain.

“Sudah janjian?” Tanya satpam itu.

“Ya, sekarang dia sedang menuju ke luar,” kata Sabak.

Laki-laki berkumis tebal keluar dari ruang lobi hotel. Ia mendekat ke arah kami. Aku

menatap tajam ke arahnya. Dia membalas dengan tatapannya. Seketika ada sesuatu yang aku

sendiri tak mengerti—semacam rasa terkejut yang, entah sukar sekali menggambarkannya.

Dan aku merasa telah pernah bertemu dengannya, tapi entah di mana. Aku tak mau menduga-

duga.
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“Kalian utusan DR. Syukur? Saya Sihab, teman lamanya. Senang bertemu kalian,” kata

lelaki bertampang seram itu.

“Panggil saya Kang Sihab saja,”

“Saya Sabak,”

“Komar,”

“Ali,”

“Saya Tohari dan ini Kemas. Kami semua dari Palembang,” kata Tohari mengenalkan

asal kami.

“Saya dari Banten, sengaja menunggu di sini untuk menemui kalian semua, tapi…emm,

bukankah kalian berenam? Yang satunya lagi mana?” Tanya lelaki itu.

“Oh, Hamdi. Dia tak bisa ikut, sekarang sedang jadi presidium sidang di kongres. Tapi

kami bisa mewakilinya, bukan?” jelas Tohari.

“Kita akan bicara banyak hal, tapi kurasa bukan di sini. Kita akan berangkat sekarang

ke rumah kontrakan teman saya. Tak jauh dari sini, sekitar dua kilo meter. Kita naik mobil

itu!” berkata demikian sambil menunjuk sedan hitam di parkiran.

Kami berangkat ke Depok sebelah Selatan. Mobil yang disetir Kang Sihab meluncur

tenang. Kami tak banyak bicara. Aku tahu, semua kawanku itu bertanya-tanya dalam hati

mereka. Seperti juga diriku, aku tak benar-benar tahu apa tujuan ‘guru’ kami itu menyuruh

kami menemui Kang Sihab saat kongres sedang berlangsung. Aku mencium sesuatu yang agak

aneh.

Seperempat jam kemudian kami sampai di sebuah kontrakan sederhana. Dari luar tak

terdengar suara apapun di dalamnya. Pintu rumah itu hanya sedikit terbuka. Kami melangkah

mengikuti kang Sihab menuju beranda.

“Ucok, kami datang!” seru Kang Sihab di depan pintu. Sejenak kemudian tanpa

didahului jawaban apapun pintu itu dibuka oleh seseorang. Seorang pemuda seusia kami
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membukakan pintu—wajahnya kusut. Sepertinya dia baru bangun tidur. Kulirik jam di dinding

yang tampak dari luar, pukul setengah sebelas.

“Oh, sorry, baru bangun. Silahkan masuk!” kata pemuda itu menyilahkan kami.

“Mereka semua dari Palembang, dari ‘kelompok Palembang.’” Kata Kang Sihab

memperkenalkan kami semua. Ada semacam penekanan yang kutangkap saat Kang Sihab

mengucapkan ‘kelompok Palembang’ itu. Kami sejenak saling berpandangan. Hanya Tohari

yang tak bereaksi.

Kami masuk ke dalam ruang tamu yang tidak terlalu luas. Di dalamnya tak ada kursi

ataupun meja, hanya sebuah komputer model lama yang tampak teronggok di sudut ruangan.

Kami duduk lesehan di atas sebuah ambal hijau tua.

“Selamat datang wahai para mujahid, syukron telah mau datang bersilaturahim ke sini

di markas perjuangan kami—Kelompok Banten. Ada banyak hal yang tentunya bisa kita share

mengenai pengalaman kita masing-masing. Tapi sebelumnya kita perlu menyamakan ‘suhu’

atau dalam hal ini mengenai ideologi—sesuatu yang mungkin sudah tak asing lagi bagi kita.

Akan tetapi, perkara yang satu ini menjadi modal utama dalam setiap pergerakan—perjuangan

apapun itu,” kang Sihab membuka pembicaraan.

“Sebenarnya kami kurang mengerti dengan maksud pertemuan ini. Guru kami itu tak

memberikan penjelasan detil mengenai semua ini. Sebenarnya apa yang dikehendaki oleh

beliau? Bisa dijelaskan kang?” Tanyaku. Aku akhirnya tak sabar mengungkapkan unek-unek

yang bersarang sejak beberapa saat lalu. Tohari, dan Sabak tersenyum padaku. Kemas dan

Komarrudin hanya ikut mengangguk, kurasa mereka juga merasakan hal yang sama sepertiku.

“Ada banyak hal di dunia ini yang tak perlu untuk taupun dimengerti, termasuk apa

yang kita lakukan ini—bahkan saya sendiri juga tak terlalu peduli dengan maksud dari semua

ini. Kita hidup hanya menjalani peran, dan kita seringkali tak punya banyak pilihan untuk itu.

Tapi yang jelas, ketika kita memilih jalan ini—tanpa perlu bertanya lagi, kita ada di satu track

yang benar,” Kang Sihab membuatku semakin bingung.
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“Maksudnya??” aku mendesak. Kulirik di sebelah kananku Tohari tersenyum lagi. Aku

semakin tak mengerti. Tapi di satu sisi aku diam-diam membanding-bandingkan suara yang

kudengar dan guratan alis lelaki misterius ini.

“Kalian tentu pernah mendengar penjelasan mengenai tujuan utama seorang muslim,

bukan?” ia bertanya. Tatapan matanya mengarah tajam padaku. Setelah kudengarkan dengan

seksama, aku mulai merasa mengenali warna suaranya. Suara dan nada bicara yang nyaris

sama dengan Syeh Jailudin. Tapi mungkinkah ini terjadi? Rasanya tidak mungkin.

“Ya, kami sering sekali mendengarnya dari DR. Syukur. Dan selalu saja hal itu

dikaitkannya dengan masalah kematian—syahid. Hanya itulah yang menurutnya sebagai

prestasi tertinggi muslim sejati. Tapi kami belum benar-benar mengerti. Entah, kami selama ini

hanya mengikuti apa yang menjadi keyakinan kami—yang ditanamkan oleh ‘guru’ kami itu

dan kami berusaha untuk mempertahankannya. Kebenaran—bukan satu hal yang konstan.

Kebenaran merupakan satu hal yang relatif, dan ia baru akan muncul jika telah ada

kesepakatan yang menyebutnya sebagai sebuah kebenaran.” Kata Tohari panjang pendek.

“Ada yang mau memberikan pandangan lain?” Kang Sihab menyapukan pandangan ke

kami. Aku tetap belum hendak berkata-kata. Aku menunggu saat yang tepat untuk bisa

memancing titik lemah retorikanya.

“Nah, jika demikian maka kalian sudah saya anggap mengerti mengeni konsep dasar

perjuangan kita. Kang Sihab mengulum senyum. Saat itu pemuda yang disebut Ucok mohon

diri dan beranjak ke belakang.

“Apa yang sebenarnya akan kita perjuangkan melalui jalan ini, Kang?” Tanya Kemas.

Sementara Sabak hanya diam saja semenjak awal. Entah, mungkin dia sedang merekam semua

yang dibicarakan dan lalu menuliskannya sebagai sebuah cerita. Dia memang obsesif untuk

menjadi penulis. Bahkan rerumputan yang basah bergoyangpun tak luput ditulisnya.

“Memurnikan kalimat Tuhan, membersihkan bumi Tuhan ini dari segala bentuk

kemungkaran dan kemaksiatan, terutama sekali memerangi hegemoni Amerika dan sekutunya.

Dengan apapun, dengan darah, dengan harta dan nyawa kita bila perlu. Inilah proyek besar
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yang sedang kita rintis,” Kang Sihab memandang wajah-wajah kami. Entah, seolah dia ingin

memastikan apakah di antara kami masih ada yang menyimpan keraguan.

“Berarti kita semua menghamba untuk agama? Berarti kita semua terikat dan tidak

merdeka? Bukankah DR. Syukur selalu bilang jika kebenaran agama sendiri masih dalam tahap

spekulasi? Lalu untuk apa kita melakukan hal luar biasa itu?” Kemas tiba-tiba bertanya—

menanyakan sesuatu yang memang tak pernah dijawab oleh ‘guru’ kami itu.

“Untuk apa? Hhhm, pertanyaan yang selalu sama diucapkan oleh anak-anak baru.

Belum pernah dijawab oleh gurumu itu? Baiklah, memang metode gerakan kita seperti ini. Kita

berangkat dari pemberian pemahaman yang seolah sekular dan bahkan menafikan esensi

agama—yang merupakan sumber kebenaran sesungguhnya. Kalian sekarang boleh tahu,

sesungguhnya itulah yang disebut sebagai metode ‘Arah Balik.’ Terkadang kita perlu

berangkat dari kegelapan sebelum akhirnya menemukan cahaya terang. Nah, setelah sekian

lama kalian berendam dalam kawah yang gelap ciptaan murobbi—guru kalian itu atau orang-

orang yang hampir sama dengannya, saatnya kalian menuju satu pemahaman yang terang dan

utuh. Apapun yang telah kalian pahami selama ini, semuanya hendak dimuarakan kepada

tujuan suci yang sesungguhnya.” Uraian Kang Sihab laksana sebuah anti klimaks dari semua

yang kami pahami dan dapatkan dari ‘guru’ kami itu.

“Saya sama sekali tidak mengerti dengan semua ini! Sama sekali!” Sabak yang dari

semula diam angkat bicara. Aku belum merasa perlu untuk bersuara. Aku masih menunggu.

Aku mengantisipasi.

“Atau jangan-jangan ini merupakan bentuk indoktrinasi yang baru? Atau…” sela

Kemas.

“Tunggu dulu wahai pejuang, apapun namanya—definisi toh bukan lagi sesuatu yang

perlu, benar begitu? Tugas kita sekarang tak lain hanya menjalankan peran yang semestinya

memang kita jalankan. Semua target sudah ditetapkan, rencana telah disusun dengan rapi—

semuanya sudah sempurna, sesuai apa yang kita inginkan. Tak ada pilihan lain kecuali

menjalankannya saja, dan jangan pernah bertanya. Bukankah surga itu indah? Bukankah syahid

itu sebuah prestasi yang paling tinggi? Bukankah semua yang ada di atas semesta ini fana?
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Bukankah terbatas? Bukankah tak bernilai?” kalimat yang meluncur dari bibirnya itu membuat

nuraniku tergetar, entah semuanya terasa menggelegak. Aku seperti tersihir.

“Mereka boleh bilang, mereka boleh mengatakan bahwa yang dilakukan para pejuang

di Palestina, di Bosnia, Afghanistan itu sebagai Suicide—dan menyebut mereka sebagai SB

‘Suicide Bomber’ tapi di mata Allah merekalah para mujahid dan mujahidah abad ini! Mereka

berjuang dengan darah mereka demi memuliakan asma Tuhan! Dan hakikatnya mereka tak

pernah mati! Mereka kekal di sisi-Nya..”

“Saya tidak mau mati konyol! Saya tak mau berlaku tolol!” Sabak berteriak.

Kemas berdiri tersentak. Aku diam tak bergerak. Tohari, entah apa yang dipikirkannya.

Ia malah nyaris menangis sesungukan. Entah, mungkin dia menganggap apa yang diucapkan

Kang Sihab semerdu untaian kata dari seorang trainer ESQ.

“Hhhm, lalu apa menurutmu perjuangan kita ini sebagai sesuatu yang konyol dan tolol?

Wahai pejuang, segala sesuatu yang kita tangkap dan pelajari dari sirah nabi—dari semua

referensi klasik itu menyebutkan bahwa puncak kemuliaan itu hanya mungkin dicapai dengan

darah—dengan jiwa kita, masing-masing manusia. Dan esensi ajaran itu tak pernah berubah

melainkan berlaku tetap, dari dulu dan untuk saat ini dan masa mendatang. Hanya metode dan

alatnya yang berbeda, jika dulu para mujahid melempar tombak dan panah maka sekarang kita

melempar musuh dengan bom. Sebab hukum berlaku tetap, sebab hukum itu mengikat..” lelaki

itu berkata demikian seraya mengepalkan tinjunya ke langit-langit.

“Kalian tak bisa lagi berlari, sebab jika kalian riddah dari jalan ini, niscaya kemurkaan

tuhan mengiringi langkah kalian hingga akhir Zaman… dan well, nama-nama kalianpun telah

terdaftar dalam jaringan ini. Maka tak dapat tidak kalian harus sedia berkorban apapun—tanpa

syarat apapun!”

Kami semua tersentak. Kami semua diam dan tak dapat lagi beranjak pergi. Sikap

frontal Sabak akhirnya surut, teredam secara perlahan oleh bisikan yang, jika boleh disebut

sebagai—Indoktrinasi Ideologi.

“Segalanya dimulai dari diri kalian, dan kalian dapat menjadi pionir dari gerakan ini

dengan sekadar memikirkan dan mengucapkan serta meraih apa yang kalian inginkan!
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Kemuliaan itu hanya dengan darah kalian! Syahid itu seharga penyerahan jiwa kepada Yang

A’la!”

Detak jam melambat. Desiran angin membuat luruh dedaunan di pucuk-pucuk pohon.

Gempita semesta meredam gelora tanya dalam jiwa. Semuanya kurasakan hanya dwi warna—

hitam puith. Di mana-mana, di sudut-sudut jalan, di gedung-gedung, di muka orang-orang, di

pohon-pohon, semua serba hitam dan putih. Hitam putih. Putih hitam. Gelap dan terang. Para

penguasa itu berwajah merona dan menghitam—di mataku—mata kami, kemaksiatan itu hitam,

pelacuran itu kelam, persekongkolan—di balik hotel-hotel itu hitam, Amerika itu hitam. Hitam

putih.

Katakan, hitam itu hitam! Putih itu putih! Kami tak suka kegelapan—semua yang hitam!

Kami laksana tercekoki racun pembunuh kesadaran. Kami bahkan tak bisa benar-benar

mengontrol kesadaran kami sendiri. Kami benar-benar berada dalam bayang-bayang lelaki ini.

Kami melupakan kongres yang berlangsung. Bahkan kami menurut saja ketika sedan Kang Sihab

itu membawa kami ke arah yang tak pernah kami kenali—menuju perbukitan yang jauh sekali

dari kegiatan kongres terlaksana. Perguliran waktu beranjak begitu saja. Entah, kami seperti tak

mengenali siapa kami lagi—seperti takluk dalam ekstase yang maha pekat.

“Saat ini yang ukhrawi campur baur dengan yang duniawi, namun bukan dalam sebuah

adonan yang integratif, tetapi dalam bentuk montase yang saling tak kongruen dan kacau-balau.

Dan apakah kalian akan membiarkan itu semua wahai para pejuang? Katakan tidak! Katakan

tidak! Katakan, kami siap menghancurkan! Kami siap menghancurkan!”

Hijau tua lereng gunung Geber semakin menenggelamkan hakikat pribadi kami. Berhari-

hari lamanya kami tak saling banyak cakap, kami ada dalam kesadaran yang terbatas. Kami—aku

dan kawan-kawanku itu memandang tinggi setiap kalimat yang terlontar dari bibir Kang Sihab

yang menjelma sebagai guru kedua—dan sesungguhnya dalam gerakan pemikiran ini.

Di satu titik ketinggian, Kang Sihab berdoa—matanya terlihat mulai basah, entah—

mungkin seperti yang diceritakannya, bahwa seorang Mujahid telah menjemput kemuliannya di

tempat ini. RM Kartosuwiryo tokoh DI/TII yang mencita-citakan tegaknya kehidupan islami di
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negeri ini. Tapi pasukan Siliwangi menembak keji sang pejuang. Mati dalam senyum puas atas

nikmatnya perjuangan. Bukan mati konyol, seperti yang seringkali dikatakan banyak orang.

“Di tanah ini, tertumpah darah seorang mujahid untuk sebuah prestasi tertinggi. Kita berdiri

di sini—mengenangnya, kemudian menjulangkan lagi semangatnya. Dari sini, kita semua akan

mengawalinya! Kalian, saya dan semua yang ada di sini menjadi saksi!”

Berulang kali handphone kami berdering, tapi kami tak peduli. Aku—kami semua tahu

pihak panitia kongres pasti mencari kami. Sudah hampir empat hari kami pergi meninggalkan

acara. Dan ini sudah memasuki hari terakhir acara. Hanya Hamdi yang masih tersisa di kongres

sana.

“Panitia kongres sudah saya hubungi, kalian tak perlu khawatir mereka mencari-cari. Dan

mulai sekarang, kalian tak perlu dulu menghidupkan ponsel kalian. Kita butuh konsentrasi utnuk

sama-sama belajar memahami fikroh ini. Mulailah diniatkan dalam hati, ditanamkan di pikiran

bahwa inilah jalan yang lurus itu.” Kang Sihab tersenyum tawar.

Kang Sihab berdiri di hadapan kami, menatap kami satu persatu. Angin utara mengibaskan

pakaiannya yang telah berganti—gamis kelabu, seperti kostum milisi Taliban di Afghanistan.

Begitu pula kami, layaknya para laskar jihad—seragam kami gamis putih bersih. Sebuah simbol

yang menurut Kang Sihab sangat menguatkan. Memicu semagat juang dan menumbuhkan

keikhlasan dalam mengarungi samudera perjuangan. Apa yang kupahami selama ini tentang

hakikat simbolistik ‘dimentahkan’ oleh penjelasan bahwa dalam sunnah itu ada kejayaan.

Kami diam mematung. Kami menunggu.

“Hari ini, kita akan berbaiat—saling bersumpah setia dalam perjuangan dan saling

menyokong dalam pengorbanan. Demi sebuah keagungan, demi sebuah kejayaan seperti yang

memang telah dijanjikan. Dan kita semua yang ada di sini adalah para perintis—pembuka jalan

menuju saat kemenangan itu!”

“Sebelum baiat ini kita ikrarkan, adakah di antara kalian yang mau surut ke belakang?

Adakah di antara kalian yang masih diliputi kabut keraguan? Perjuangan ini sesungguhnya tidak

membutuhkan kalian, tetapi kalianlah yang membutuhkan perjuangan ini! Pergilah dari sini jika

masih menyimpan ragu!” pertanyaan Kang Sihab itu menggertak nurani kami.
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Aku tak berpikir untuk mundur sama sekali. Tak ada pilihan lain, aku ingat apa yang

dikatakan lelaki itu beberapa saat setelah pertemuan pertama—nama kami semua telah terdaftar

dalam database gerakan ini. Entah, sebenarnya aku telah bisa menduga arah akhir dari semua ini—

namun aku seketika berpikiran lain, ada sebentuk keinginan untuk mengikuti cerita ini sampai

ending.

Kami saling berpandangan. Sabak tak bergeming, wajahnya memandang ke rerumputan di

sela batu. Kemas hanya kembang kempis, naik turun dadanya. Tohari justru memandang ke atas—

seolah hendak menghitung untaian awan Comulus yang berserakan di cakrawala. Komarrudin

tampak gelisah. Aku sendiri masih diam mengantisipasi apa yang selanjutnya terjadi.

“Antummu ruhul jaddid! Isykariman aumut syahiddan..! kalian calon pejuang pengawal

tegaknya kejayaan! Kalian para donor—penyumbang darah suci untuk dan atas nama Illahi!”

Tiba-tiba Komarrudin bergerak dari tempatnya. Kami mengikuti gerak tubuhnya. Ada

perubahan dari raut wajahnya—kami terpana. Ia tersnyum jumawa dan kemudian tertawa terbahak.

Kang Sihab terbelalak—seolah dia tak percaya dengan apa yang dilihat dan didengarnya.

“Kawan-kawan semua, kalian jangan tolol dan menikmati semua kegilaan ini! Mari kita

pergi! Ayo pergi dari sini! Ayo..! aku sudah muak bersandiwara! Jangan pernah mengira aku

terpengaruh oleh semua doktrin murahan ini, sama sekali tidak! Tidak!” dia berbalik dan hendak

gelonyor pergi. Tapi sebuah letupan yang teredam menghentikan langkahnya.

Dorr!!

“Akkhhrrggh!!”

Darah tumpah membasah. Tanah memerah serta merta. Komarrudin menggelepar dan lalu

diam tak bergeming sesaat kemudian. Dari jarak pandangku, sebuah lubang kecil di tengkuknya

terus menyemburkan cairan amis Eritrosit –lalu perlahan menggumpal, mengental.

Kami terbelalak. Kami beringsut mundur beberapa langkah dari tempat pijakan kami

semula. Aku tak kuasa menahan gelegak amarah yang tak tertanggungkan. Aku nyaris tak bisa

menhan diri dan segera melabrak sejadi-jadinya pembunuh itu. Dia, lelaki bangsat itu! Sihab!

“Kau..!!”
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Kata-kataku tercekat begitu saja saat todongan AK 74 itu muncul dari balik semak perdu.

Ucok dan beberapa lelaki berbadan tinggi besar muncul hampir bersamaan. Pakaian mereka seperti

preman, tanpa gamis—sebagaimana ‘simbol’ yang dikenakan Kang Sihab itu. Mereka menyeringai

memuakkan ke arahku—sementara itu Tohari hendak pula berlari, tapi akhirnya mengurungkan

diri. Mungkin dia juga masih takut mati.

“Kalian sudah kuperingatkan dari awal, rupanya kalian tak paham dengan arti peringatan

itu.. hhhm, siapa lagi yang berminat menjadi tumbal kebenaran? Berlarilah kalian sekencang

mungkin… berlarilah, berusahalah meninggalkan medan juang ini! Kalian toh akan mendapatkan

kemurkaan Tuhan sebab kalian berlaku khianat terhadap perjuangan ini! Dari dulu, perjuangan

memang selalu butuh darah sebagai bahan bakarnya! Darah sebagai persembahan suci atas nama

Tuhan, pemilik kesejatian kebenaran!“ ujar Kang Sihab berapi-api.

Dia mendekat, lalu menepuk pundakku. Ia tersenyum tawar—lalu kepada Tohari, Sabak

menatap nyalang kepada Kang Sihab. Gerahamnya gemeretak.

“Bangsat kau! Antumu ruhussaithon!” pekik Sabak.

“Hhhm, terserah apa yang hendak kau katakan lagi? Semua ini sudah suratan—dan kita

memang hanya menjalani peran. Maka tak ada alasan lagi untuk melakukan perlawanan, ikuti saja

ini ketetapan. Sesuatu hal yang setara fatwa ulama, kita hanya berkewajiban melakukannya!”

bicara demikian Kang Sihab mengarahkan telunjuknya ke hidung Sabak. Dia mendengus geram,

dadanya naik turun.

Surya mulai menebarkan panasnya di puncak-puncak kabut, perlahan sekali seisi lembah

mulai terang—dan halimun turun ke bawah di atas bebatuan.

“Sudahlah, jangan kita membuang waktu di tempat ini. Tugas kita masih menanti,

kewajiban kita lebih banyak dari waktu yang tersedia. Kita berbaiat di tempat ini, di sini—darah

suci tertumpah. Dan di sini pula kita sama-sama bersumpah, dengan ketatpan hati yang tak lagi

tergoyah.” Kang Sihab memberi satu kode kepada Ucok dan beberapa lelaki tinggi besar yang

berjumlah sepuluh orang itu.

Mereka meraih tanganku, Sabak, Tohari, dan Kemas. Kami tak memprotes, mungkin kami

sama-sama tak mau berlaku konyol dengan cara berontak dan atau melarikan diri. Cukuplah
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Komarrudin yang tewas di depan hidung kami itu. Mayatnya tampak menyeringai puas, mungkin

itulah yang disebut sebagai syahid—mati dalam membela prinsip.

Mereka menggenggam tangan-tangan kami. Menjadi seperti sebuah border—dan aku

teringat saat-saat demonstrasi di Palembang. Menjadikanku seketika teringat permintaan Prof.

Rosmalina yang tak kusanggupi. Aku malah berlari—melarikan diri mengikuti kongres, dan

ternyata aku sekarang tertawan di sini. Di satu lembah yang kurasakan haus darah. Aroma

kematian memang telah kental kurasakan sejak awal menginjakkan kaki di atas babatuan lembah

ini.

“Cukuplah Tuhan menyaksikan, ini persembahan, dari segenap pendamba kasih Tuhan…

demi keagungan dan kemulian dan kesucian tanah Tuhan, kami siap menjadi martir—yang

menggelegak menyentakkan segala rupa aksi durjana! Karena nyawa tak punya arti apa-apa, jika

kemaksiatan merebak merajalela! Kami berdiri di sini, bersaksi atas nama Yang Maha A’la. Di

barisan ini hingga nyawa berpisah raga!!”

Hatiku bergetar. Kalimat-kalimat itu serupa magic yang mengurai kesadaran, merasuk ke

alam bawah sadar. Menyulut semangat, dan menjadikannya seketika berkobar. Entah, kurasa ini

serupa Debus—dan kemungkinan itu ada, Kang Sihab memang orang Banten.

Lelaki itu berdiri membelakangi kami. Lalu berbalik, menatap wajah kami. Ia menyeringai,

memandang kami layaknya tawanan perang. Aku diam, mencoba mengusir pengaruh sugesti kata-

katanya yang membius itu. Aku mencoba berontak dan menekan kesadaran hakikiku, sebagai

pribadi. Aku tak sudi dikuasai.

Pergulatan nurani terjadi. Aku berkecamuk dalam perasaan yang tak berbentuk. Antara

ketakutan akan datangnya maut yang belum kuinginkan jika melawan dan perasaan dendam

melihat kawan terkapar mengenaskan. Aku—kami semua tak memiliki peluang untuk melarikan

diri—atau lebih tepatnya, belum memiliki peluang untuk itu.

Kami menunggu celah kelengahan mereka, terus menunggu—berminggu kemudian. Tapi

kami lupa, dilupakan—dibusukkan dari dalam, mereka menginfiltrasi kesadaran kami. Entah, kami

akhirnya memang tak bisa berlari.
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Sebelum dibawa pergi ke tempat lain yang belum kami ketahui, kami diperkenankan

memberi satu penghormatan terakhir atas syahidnya Komarrudin—membenamkannya di antara

perdu sepinggang di sebelah barat tempat ditembaknya Kartosuwiryo itu. Kami menggali tanah

dengan tangan-tangan kami.

***

Di sebuah Bungalow pada timur lereng sejuk Pegunungan Pangrango, aku dan beberapa

orang dikarantina. Aku mulai menjalani kehidupan yang kurasakan bukan untuk dan atas dasar

kemauanku. Aku dan semua yang ada di tempat ini benar-benar di bawah bayang-bayang Kang

Sihab dan orang-orangnya. Kami terputus dengan dunia luar. Kami bahkan tak berani untuk

sekedar memikirkan apa yang terjadi di Palembang sana—kami mungkin telah dinyatakan hilang.

Atau bahkan mungkin telah dinyatakan mati. Kami tak tahu. Waktu terasa berdetak begitu lambat.

Kami tertawan dan tanpa kesadaran.

“Apa yang kau rasakan?” tanyaku pada Tohari di sela latihan merakit bom sore itu.

“Merasakan apa?” jawabnya. Ia tampak sibuk membolak-balik sebuah buku.

“Apakah kau merasa ini, maksud saya apakah kau menganggap semua ini sebagai sebuah

penahanan?” aku memperhatikan raut wajahnya yang terlihat mulai cerah.

Beberapa hari yang lalu dia sakit—rindu pulang. Tapi apa yang kemudian didapatkannya,

dai dijebloskan dalam ruang sekap di basement Bungalow ini. Peringatanku tak digubrisnya,

padahal sikap cengeng adalah sangat tidak disukai oleh Kang Sihab yang bertindak sebagai

pimpinan di tempat ini. Seperti Sabak yang mencoba lagi untuk kabur, diapun saat ini dikurung di

basement itu.

“Entahlah, aku sudah tak peduli lagi dengan statusku saat ini. Menjadi tawanan atau orang

merdeka sama saja—karena toh kita tak bisa kemana. Di leher kita sudah terpasang C4 yang

dikendalikan oleh manusia laknat bertopeng malaikat itu. Aku sudah pasrah. Aku menerima saja

semua ini, aku tahu ini bukanlah yang terbaik dan diharapkan oleh siapapun,” ia tampak tak

bergairah untuk menjawab tanyaku itu.
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Jawabannya itu menyiratkan adanya kegoncangan yang hebat pada diri kawanku itu. Aku

tahu, dari awal dialah yang berkeras ingin berusaha kabur. Tentu saja saat kami sedang tak di

bawah pengaruh kata-kata Kang Sihab yang membius itu.

“Lalu apa rencanamu? Bukankah kita masih punya cukup waktu untuk merencanakan

sesuatu? Atau, sssttt… “ aku diam sejenak takut kalau ada orang-orang Kang Sihab yang

mendengar pembicaraan kami.

Orang-orang yang dipelihara Kang Sihab selalu mengawasi gerak-gerik kami. Di setiap

sudut lembah ini selalu saja ada mereka. Lokasi ‘karantina’ dalam bahasa mereka ini memang di

tempat yang tidak dicurigai. Taman Nasional Gede Pangrango, walaupun di saat-saat tertentu

dikunjungi orang, akan tetapi mereka tak akan menyangka jika di bagian atas bukit sebelah utara

lembah---ada sebuah Bungalow yang dijadikan markas para Slumun. Aparat keamanan mungkin

saja tahu, karena pernah terlihat olehku—Kang Sihab berbincang dengan seorang bertampang

militer. Entah, aku hanya menduga-duga jika sebenarnya Kang Sihab sendiri ada di bawah

komando orang itu. Entah, sejak dulu selalu saja ada pihak-pihak bersenjata yang sengaja

memanfaatkan penjahat untuk membuat kekacauan.

“Saatnya kalian kembali ke ‘bengkel’!”

Mereka menyebut tempat perakitan bom sebagai bengkel. Aku benar-benar tak mengira

sebelumnya jika sebenarnya kami hanya disuruh memasang beberapa komponen saja dari alat

peledak itu. Entah dipasok dari mana aku dan seluruh kawanku juga tak tahu. Kami tak pernah

tahu apa-apa. Kami tak jauh beda dengan tahanan politik di pulau Nusa Kambangan sana.

Aku tak pernah benar-benar tahu dengan garis perjalan nasibku sejauh ini. Sejenak

terbayang lagi olehku betapa keinginanku yang menggebu untuk bisa mengikuti kongres, ternyata

harus berakhir dengan kondisi seperti ini. Aku tak pernah berpikir sebelumnya jika kegilaanku

berdiskusi, mencari sesuatu yang baru—berdebat dengan orang-orang baru, malah membuatku

terbelenggu.

Aku terlanjur. Aku terseret arus yang begitu sulit kubendung meskipun arus itu tak begitu

besar. Tapi, mungkin juga yang dirasakan Kemas—yang sesekali menangis seperti anak kecil,

Sabak yang frustasi—Tohari yang tak bergeming, adalah sama dengan apa yang kurasakan saat ini.
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“Aku tak mau banyak bicara lagi, jikalau tiba saatnya nanti—toh aku tak perlu lagi

membuka mulutku. Percuma, semua akan sia-sia! Kita sekarang bukan lagi orang merdeka, kita

terbelenggu, terjajah karena kebodohan kita sendiri. Bahkan, DR. Syukur pun sama sekali tak

peduli—bahkan dialah yang mengirimkan kita ke ‘Guantanamo’ ini. kita diperalat oleh fikroh sesat

yang sempurna!” Kemas kembali mengeluh.

“Sudahlah, mungkin ini memang suratan. Dan kita hanya menjalaninya saja. Kita hanya

para pemeran panggung sandiwara. Kita tak pernah akan bisa melawan sang sutradara!” timpal

Sabak yang memang telah frustasi.

“Tenang sajalah kalian, pasti nanti ada jalan untuk bisa lolos dari sini—walaupun mungkin

melalui cara peledakan diri. Atau kita dilepaskan tapi dengan sebuah bom yang diborgolkan di

tubuh kita, lalu mereka akan memencet remot kontrolnya dari kejauhan. Dan saat itu, seperti apa

yang kita sering dengar, kita syahid—di jalan yang terang!” kataku mencoba menghibur mereka.

Waktu terus beranjak pergi. Entah, aku tak kuasa lagi menghitung hari-hari panjang itu.

Aku ingin segera mengakhiri semuanya. Tapi kesempatan itu belum juga datang. Aku menunggu

siang dan malam. Aku ingin pulang ke Palembang. Ah, aku benci diriku sendiri—aku merasa

seperti banci kaleng, begitu lemah—begitu cengeng!

Entah telah berapa bulan aku meninggalkan Palembang, meninggalkan kampusku. Aku

hanya berharap, pihak birokrat belum mengeluarkan aku. Aku masih ingin kembali.

Beberapa kali, kami dilatih memegang senjata. Hanya Revolver berpeluru karet yang kami

pegang, sehingga tak mungkin aku membidikkanya ke tengkuk para penjahat yang menyekap kami

itu. Selain itu, secara rutin pula kami diberi pengarahan mengenai tugas seorang SB—yang

menurut Kang Sihab, bukan sekedar pejuang tapi lebih dari itu. Maksudnya, aku sendiri tak pernah

tahu.

Darah masih merambahi setiap kepingan organ dalam tubuhku. Aku masih diberikan

kesempatan menghirup udara pengunungan yang sejuk pagi itu. Siluet mentari baru tampak dari

timur, mengibaskan halimun sehingga turun di lembah dan akhirnya ke bebatuan.

Aku berpacu dalam getaran ruh yang aneh, seolah memaksaku merobek tirai takdir milik

Tuhan. Aku seperti mengapung dan terperosok turun ke kedalaman alam bawah sadar. Impian-
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impian masa depan menggodaku, mendesak-desak dan memenuhi isi otakku, menutup keluasan

dimensinya, mirip dengan rambatan cendawan bernyawa di musim hujan. Sepenuhnya

kesadaranku terserang virus-virus ganas yang menggerogoti file-file pemikiran realistis di

otakku.

Hari-hari yang kulalui terasa lambat berjalan laksana Siput kehabisan lendir. Jarum jam

seolah malas berdetak. Sementara bumi tempatku berpijak ini seperti sudah keletihan berotasi, ia

seakan mau membangkangi perintah Tuhan. Dan aku di sini tetap terkurung bersama selaksa

mimpi-mimpi tanpa tepi. Aku masih dirundung cemas menunggu eksekusi takdir dari-Nya yang

sedikitpun tak mampu kuprediksi.

Pikiranku kubiarkan bebas—melayang ke tempat yang tanpa batas, melintasi waktu yang

juga tanpa batas. Aku teringat semuanya. Wajah orang-orang terdekatku, para dosenku yang

killer itu, wajah mereka—para demonstran, dan kawan-kawan mahasiswa—kaum Prophetic

Minority.

Aku berlarian dalam satu Timemachine—menghadirkan diri, memaksakan nurani bahwa

aku tak di sini. Aku berada jauh di tempat dan dimensi waktu yang lain.

Senja mulai turun, pelan-pelan sekali. Perbukitan di sebelah barat Bungalow mulai

membayangi lembah Gede Pangrango menjadi kian redup—dan gelap. Terbayang olehku, betapa

lebih beruntungnya jika aku menjadi rumput atau sekuntum Edelwis saja, pastilah aku merdeka.

Aku sungguh tak menyukai menjadi pribadi yang terkurung.

Dan semuanya kian meredup.

***

Beberapa minggu kemudian.

Di bawah ancaman Kang Sihab dan orang-orangnya aku dan kawan-kawan

seperjuanganku itu di pindahkan ke tempat lain yang sangat jauh dari sejuknya lereng

Pangrango. Entah, karena kami dipindahkan malam hari—atau dibius sebelumnya sehingga

tempat baru ini tak kami kenali. Mendengar deru ombak sesekali, udara yang bertiup cukup

kencang—pohon Nyiur, burung Camar—hanya itu yang seketika menyadarkan kami bahwa
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kami ada di satu pantai atau bahkan sebuah pulau. Kami tak mendengar kesibukan nelayan,

bahkan kami tak melihat ada kapal berlayar. Tempat ini senyap. Benar-benar senyap.

Kedua tangan kami masih terbelenggu. Kami saling terkait satu sama lain.

“Selamat datang di markaz besar perjuangan, wahai para pejuang!” kami dikejutkan oleh

suara Kang Sihab yang lantang dari arah belakang. Kami serentak menoleh padanya.

“Bangsat kau! Kau bawa ke mana lagi kami ini??” Kemas menggertak Kang Sihab yang

masih sempat mengumbar senyum tak berdosa.

“Kau.. apa yang kau mau dari kami???! Belum puaskah kau membuat kami menderita?!

Jika aku bisa meraih lehermu sekarang… akan kupatahkan!!” Kemas meracau lagi.

Sabak melotot kepada Kemas. Diamlah kau! Begitulah mungkin maknanya.

“Sudah dibilang, jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya! Paham??! Aku tak pernah

suka memberi jawaban kepada orang-orang lemah dan cengeng seperti kalian!” ia menghardik.

Lelaki itu tak berlama-lama di depan kami. Sejenak kemudian dia menghilang ke balik

pintu. Kami terduduk di sebuah ruangan yang cukup luas dalam bangunan yang semi permanen.

Lantai dasarnya dari ubin, tapi sebagian dindingnya berupa bilah-bilah papan.

Orang-orang yang dipelihara Kang Sihab itu selalu mengawasi kami. Untuk menciutkan

nyali kami, sesekali mereka mengelap Pistol atau AK 74 itu di depan mata kami.

“Kalian jangan macam-macam, sebutir peluru ini cukup untuk mengirim kalian ke

neraka! Ngerti?!” gertak seorang dari mereka.

Perlakuan mereka setelah kami dipindahkan ke tempat ini jauh berubah. Kami benar-

benar diintimidasi. Padahal awalnya kami dikarantina layaknya prajurit militer—hanya dalam

pengawasan, bukan dijadikan pesakitan seperti ini.

“Kami tak peduli lagi dengan nyawa kami, kami sama sekali tak takut mati! Bila kalian

mau sekarang juga kalian bisa membunuh kami! Lakukanlah!” Tohari yang banyak diam, tiba-

tiba menyalak.
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Aku tak mau banyak komentar. Aku tak ingin mati konyol seperti Komarrudin. Aku ingin

lolos dari tempat ini. Tapi bagaimana caranya? Aku berpikir keras mencari ilham kalaupun ada.

Aku menatap langit-langit tak berflatform itu. Sarang laba-laba terlihat di berbagai sudut.

Menggantung seperti jala.

“Kalian memang tak akan lama lagi di sini—kalian akan diantar menuju syahid! Segera!”

kata salah satu dari mereka yang kepala plontos. Dia mendekap kepadaku. Menatapku dengan

tatapan yang menjijikkan. Ah, astaga! Jangan-jangan dia Gay! Aku membalas tatapannya itu

dengan tatapan garang. Dia tersenyum hambar, lalu tangannya tanpa bisa kutepis—mengusap

kepalaku dan mencoel pipiku. Aku bergidik—aku geram.

“Apa-apaan kau! Kau..” aku tak melanjutkan kata-kataku.

“Yang tampan ini bagianku, kalian jangan ganggu dia!” lelaki itu aneh itu berbicara

begitu kepada beberapa temannya yang ada di ruangan di mana kami diikat. Mereka tertawa.

“Kau belum berubah juga John… belum berubah sejak dulu! Ha ha ha!” Oh, ternyata

lelaki itu bernama John.

“Tenang, kaulah yang akan mengurusnya nanti! Aku tahu kau suka!” kata temannya

itu. Mereka kembali tertawa. Aku semakin geram. Sabak terdiam, Kemas—sepertinya hendak

berlinang lagi. Tohari komat-kamit, mungkin dia berdoa. Dia mungkin ingat kata orang, doa

orang yang sedang teraniaya pasti dikabulkan.

Beberapa saat setelah itu senyap. Hanya derit nafas masing-masing kami yang terdengar.

Mereka semua masuk ke dalam, ruangan di dalam sepertinya digunakan untuk mereka rapat.

Hanya seorang saja yang duduk santai di kursi memandangi kami dengan senapan lars panjang

yang dikokang.

Dari dalam tiba-tiba mereka keluar semua, termasuk Kang Sihab. Di tangan seorang dari

mereka tertenteng koper ukuran sedang. Mataku tertuju pada koper itu. Entah apa yang akan

mereka lakukan, firasatku tak enak. Mata-mata mereka saling melirik. Kang Sihab tersenyum,

senyum yang sangat khas di bibirnya—seperti senyum yang dimiliki oleh Syeh Jailudin. Senyum

itu membuatku bertanya-tanya dan menaruh curiga padanya sejak pertama kali berjumpa. Aku

seperti pernah mengenalnya. Dan kurasa aku memang mengenalnya.
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Kawan-kawanku tampak tak peduli dengan kedatangan mereka. Sabak menundukkan

mukanyadan menatap ke ubin. Kemas memejamkan matanya, sepertinya sedang berusaha keras

agar air matanya tak jatuh lagi. Entah, aku tak percaya jika sosok yang mengaku Liberalis itu

ternyata benar-benar cengeng. Tohari—masih sibuk dengan doa-doanya. Aku terus menatap

koper itu.

“Cepat buka kopernya! Walaupun berat melakukannya, tapi tak ada cara lain untuk

menjinakkan mereka ini. Hanya dengan membuat mereka seperti ‘Teko tanpa penuang’ yang

akan melancarkan perjuangan kita! Lakukanlah dokter Sobri! Kita tak perlu membuang waktu,”

Kang Sihab memberi satu aba-aba dan yang disebut dokter Sobri itu mendekat dan membuka

koper yang dibawanya. Aku terkejut. Aku benar-benar terperangah melihat isi koper itu.

Beberapa alat yang biasa dibawa oleh mantri sunat di kampungku tampak berkilatan di

dalamnya. Beberapa botol Bethadine dan kapas serta perban luka ada juga di situ. Entah, apa

yang akan dilakukan orang gila ini. Aku sejenak mengantisipasi. Sang dokter tersenyum tipis.

Seketika kugoncangkan kawan-kawanku yang sedang ‘tak di tempat ini’—mereka larut

dalam kalut masing-masing.

“Kalian mau apakan kami? Kalian jangan macam-macam.. jangan macam-macam..!!

awas kalian semua!!” aku berteriak mengancam.

“Maafkan aku wahai pejuang, ini demi cita-cita kita—demi impian syahid kalian itu!

Untuk meraih jannah itu butuh pengorbanan Boys… dan saya rasa kalian sudah tahu semua

tentang itu. Ohya, tadi pagi saya dapat telpon dari DR. Syukur, dia mengkhawatirkan kalian. Dia

menitip salam untuk kalian.

“Kami tak butuh salam dari orang itu lagi! Dia telah mencelakakan kami… dia yang

membuat kami bertemu dengan iblis macam kau!!” Tohari rupanya yang bicara.

“Apa yang kalian akan lakukan… apa yang kalian..”

“Sebentar dokter, tunggu dulu.. sepertinya mereka perlu tahu, mungkin sudah saatnya

kalian mengetahui ikhwal sebenarnya. Pak Syukur, DR. Syukur Makmur, dia adalah sahabat

saya dari masa kuliah dulu. Pada pertengahan tahun Sembilan delapan lalu kami sama-sama

mendapatkan beasiswa ke negeri Uncle Sam—di Boston. Kami bersinggungan dengan banyak
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hal di sana, dan kami juga berafiliasi dalam sebuah aliansi yang sama. Kami akrab bagaikan

saudara sebapak. Tapi sudahlah, semua itu masa lalu.. Kalian perlu tahu, karena gurumu itulah

aku melakukan semua ini terhadap kalian!” ia menghela nafas datar. Suara sepatunya mengetuk

ubin saat dia melangkah ke dekat jendela. Layaknya seorang pencerita, dia tampaknya

membutuhkan banyak udara segar dari luar supaya retorikanya lancar.

Kang Sihab memandangi kami satu per satu. Di berdiri lalu membelakangi kami.

Sementara sang dokter tampak tak bergeming, tapi ia tampak telah siap dengan alat yang

mengerikan itu. Sesekali dia tersenyum menatap kami. Beberapa orang peliharaan Kang Sihab

mengokang senjatanya. Mereka tersenyum jumawa.

“Ini sebenarnya hanya soal bisnis, tapi sayang.. Kalian menjadi korban. Nanti jika Tuhan

memberikan umur panjang buat kalian, kalian bolehlah meminta klarifikasi langsung padanya,”

ia mondar mandir.

“Apa itu? Boleh kami tahu, setelah ini terserah.. jangan membuat kami mati penasaran..”

Kemas ngeracau lagi. Layaknya orang depresi, ia seringkali tak terkontrol. Emosinya labil.

“Hhhm, kurasa kalian masih ingat dengan apa yang kukatakan beberapa waktu lalu…

tidak semua hal di dunia ini yang harus dimengerti, termasuk mengapa kalian ada di sini dan

mengapa saya melakukan semua ini terhadap kalian… hanya, kalian perlu sedikit sadar, bahwa

tak ada seorangpun—atau kalaupun ada sangat sedikit, di dunia ini yang mampu untuk menahan

diri dari keinginan menguasai, kaya dan berharga di mata sesama.. nah, kurang lebih faktor-

faktor seperti itulah yang menyebabkan semua ini terjadi. Dokter, bagaimana, sudah siap

dilaksanakan?” kata-katanya yang terakhir itu membuat aku tersadar, ada aroma celaka di depan

mata. Sabak beringsut saat dua orang mencoba melepas ikat pinggangnya. Ia meronta. Kami

saling berusaha menghambat apa yang akan dilakukan dokter itu.

“Hey, apa yang akan kalian lakukan? Hey…!!” Sabak berteriak-teriak. Kamipun

menyalak. Semua meronta—mencoba melepaskan diri.

“Bajingan kalian semua! Hey..!!” aku berteriak hamper bersamaan dengan ktiga kawanku

itu. Ah, tapi semua sia-sia. Suara kami tertelan deru angin yang berhembus kencang dari luar.

Pintu yang terbuka menegaskan bahwa kamia tak akan mungkin mendapatkan pertolongan dari
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siapapun. Entah, firasatku benar—paling tidak kami saat ini memang disekap jauh di pantai

pedalaman atau bahkan di sebuah pulau kecil yang kamipun tak tahu bagaimana warna langitnya.

Kami terasing, hanya bisa berpikir untuk memohon doa yang sederhana—pertolongan Tuhan

datang menyapa. Atau malaikat menjemput kami walaupun kami tak mengetahui di mana tempat

ini. Minimal kami tak penasaran, kami mungkin cukup tenang jika maut memang telah saatnya

datang.

“Akhhrrggk..!” Sabak mengerang. Ia menahan sakit yang sangat. Kami tahu itu akan

kami rasakan juga. Aku tak sanggup melihatnya saat darah segar itu mengucur deras dari arah

antar dua pahanya. Entah, mungkin itulah akhir dari semua ini… ataukah awal dari satu

permainan yang panjang.

Sabak terkulai tak berdya. Ia pingsan. Masih kulihat dengan cekatan sekali dokter Sobri

bermain dengan peralatannya itu. Ia tersenyum puas setelah menyelsaikan pekerjaan gilanya itu.

Selanjutnya giliran Kemas yang dipegangnya. Dua lelaki yang tadi memegangi Sabak beralih

kepada Kemas. Dan hal serupa terjadi. Selanjutnya Tohari. Dan hal yang sama terjadi. Hingga

tiba giliranku. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Kurasakan sakit itu sesaat selanjutnya gelap.

***

“Tidak…!!” suara itu mengejutkanku. Aku tersadar. Kurasakan perih di satu tempat yang

rahasia dari anggota tubuhku. Kuraba, ah.. aku tak lagi menemukan apa-apa di sana. Aku

kembali tak ingat apa-apa.

Aku baru sadar lagi beberapa waktu kemudian. Kulihat Tohari tak bergeming, ia tak

biasa menangis. Tapi kini aku tahu, pastilah hancur sekali perasaanya.

“Oh Tuhan… kenapa ini semua terjadi atasku? Kenapa semua ini terjadi.. hukumlah

mereka seberat-beratnya.. mereka manusia durjana!” Tohari menggumam.

Tak kulihat Kang Sihab di sini. Hanya ada dua orang penjaga kami yang berdiri dan

mondar-mandir dalam ruangan.

“Hari, kau menyesali ini semua ini?” aku mencoba bertanya. Rasa nyeri luar biasa

sejenak kulupakan.
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“Pertanyaan macam apa itu Ali?? Lebih dari sekedar menyesali… karena, aku belum

pernah melakukan apapun dengan… meskipun hanya sekali..” kata-katanya semakin lirih. Dan

iapun diam. Membisu dalam kesakitan dan derit nafasnya melukiskan duka yang mendalam.

“Oh, sama.. aku juga..” kataku tak kalah lirih.

Sabak dan Kemas, entah mereka sama sekali tak pernah berkata-kata sejak kejadian itu.

Mereka menjelma menjadi sosok yang dingin. Sedingin udara malam yang berhembus dari

sebelah barat—angin laut mulai menapaki kabut, menyergap kami dalam desah yang kalut.

Entah, sebulan kemudian. Atau dua bulan selanjutnya setelah kejadian terkutuk itu. Kami

mulai menyadari apa yang semestinya kami perbuat. Kami memang harus tetap bertahan di

antara serpihan dan puing-puing semangat hidup yang kian meredup. Kami mulai terbiasa

menjalani kehidupan tak biasa. Karena rasa tak bersisa, karena nyawa tak berharga. Kami mulai

berani melakukan segalanya.

Peledakan pertama, 29 Maret 2008—sebuah hotel berbintang luluh lantak, kurang lebih

seratus orang tewas. Kerugian material milyaran rupiah. Menurut Kang Sihab, itu menjadi pahala

besar kami yang pertama. Beberapa pejabat korup yang tengah mengadakan transaksi bisnis

tingkat tinggi—telah berhasil diwafatkan. Membunuh koruptor adalah halal.

Peledakan kedua, 4 April 2008—sebuah pasar tradisional remuk redam, puluhan orang

tewas. Kerugian material tak lebih besar dari yang pertama. Hanya tambahan pahala kecil, sebab

sekedar memberi peringatan bagi mereka yang mengurangi timbangan dan yang berani

mengoplos daging babi dengan daging sapi—menipu konsumen.

Pembunuhan pertama, 21 April 2008—seorang pengusaha porselen, tercincang sepuluh

bagian. Hanya berupa pahala tambahan—karena sekedar hiburan, membantu Om senang itu

menemui bidadari yang sesungguhnya di surga sana. Mencegahnya untuk bisa bermesum ria

lebih lanjut, meredam nafsu syahwatnya terhadap wanita yang tak halal baginya. Kematian

memang terasa pantas untuk tukang ‘serong’ sepertinya.

Peledakan ketiga, 27 Mei 2008—Kedutaan besar Negara asing, tanpa korban tewas.

Memperingatkan sikap jumawa mereka terhadap Negara kita, memberikan teguran agar mereka

tak mencampuri urusan dalam negeri Negara lain.
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Peledakan ke… entah, Juli 2009—dua hotel berbintang, sebelas orang tewas.

Mengalihkan perhatian terhadap masalah Papua, memberi teguran pada penguasa…agar mereka

tak terlena dengan kondisi yang ada.

Peledakan, pembunuhan, peledakan. Pembunuhan, darah, darah, darah, maut, maut,

maut… kematian.. seperti sebuah permainan. Kami ekstase—kecanduan aroma kematian. Ridnu

darah, rindu erangan kesakitan, mulai menyukai pesona kepanikan.. dan huru hara menjadi

semacam opera, tangis pilu menjelma irama musik tanpa nada. Pekik takbir—hanya bergema

sesaat, lalu meredup dan bias ditelan omong kosong para Dai—penjual ayat-ayat suci.

Perlahan, bahkan tanpa todongan senjata dari para durjana itu, kami menapaki kehidupan

yang tanpa harga.

Kami mulai bisa membuat mereka percaya. Kami berusaha untuk bersikap layaknya

manusia tanpa rasa, bahkan rasa dendam sekalipun tampak tak ada. Aku, membisikkan pada

semua kawanku itu—untuk sabar menunggu saat pembalasan itu. Kami menanti saat purnama

tertusuk bilah ilalang, saat gemintang tak lagi terang. Saat itu kami mengendap-endap, membuka

pintu kamar Kang Sihab biadab itu, dan lalu menggorok lehernya. Kami mulai kehidupan dengan

satu nafas kekerasan. Tak perlu cinta dalam hidup tanpa makna. Tak perlu norma dalam hidup

tak berharga. Kami larut dalam euforia merah saga—pada darah yang tertumpah.

Kegelapan memang selalu berpihak pada penjahat. Seperti halnya di kepekatan malam

itu, tanpa kesulitan yang berarti kami melarikan diri. Mengendap-endap dalam gelap, menuju ke

bibir pantai.

Kami menuju dermaga. Kami tahu, dan kami berharap sekali perahu kecil yang kami

pakai beberapa waktu lalu masih ada di situ. Kami bergegas, sesekali menoleh ke belakang—

kemudian berjalan pelan, berlari-lari menuju dermaga karang yang menjorok di bawah pantai

curam. Kami turun hati-hati, karang di bawah sana bertebaran dan runcing mematikan.

Selamat tinggal neraka kecil, aku mengucap salam pada pulau tak bernama ini. Jika ditari

garis lurus ke arah timur maka posisi kami tepat di ujung sebelah barat pulau Jawa—ya, selama

entah beberapa bulan ini kami terkarantina di sebuah pulau kecil di bagian barat Ujung Kulon.
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Tujuan kami hanya satu, adalah pulang ke Sumatera, melintasi selat Sunda. Terus ke

sebelah barat Krakatau. Naik ke utara, menuju pelabuhan Bakau Heni Lampung. Itu rencana

kami, dan dari dulu kala manusia hanya pandai berencana tapi Tuhan jua yang memutuskan.

“Dorr! Dorr! Dorr!!” aku tak lagi asing dengan suara mengelegar itu. Bahkan kami telah

hafal bau mesiu selongsong AK 74 itu. Benda itu yang selama ini melumpuhkan jati diri kami—

merenggut sahabat kami, Komarrudin. Kami segera menuruni tebing, karena gelap—jalur licin

itu sedikit menghambat kami.

“Ayo cepat… cepat! Cepat!” aku berseru kepada ketiga kawanku itu.

“Kau yang di depan, kau yang paling hafal jalur ini!” kata Sabak kepadaku. Memang

hanya aku yang sering turun lewat tebing ini—sebab John, si tukang pukul itu selalu mengajakku

ke dermaga untuk memancing setiap dua hari sekali. Aku bahkan paham hampir seluruh sudut

pulau kecil yang luasnya sekitar sepuluh hektar ini.

“Ya, aku yang di depan.. kalian ikuti langkahku! Awas hati-hati, tebing ini cukup tinggi.

Bebatuan di bawahnya runcing-runcing. Jika jatuh, insyaAllah lunas. Ayo cepat, jangan sampai

mereka melihat kita!” kataku.

“Bodoh sekali, kenapa kita tak membawa senjata? Mereka pasti mengejar kita!

Celaka…” Kemas terbirit-birit di belakang punggungku. Tohari berjalan paling belakang. Aku

tersenyum mendengar Kemas bicara demikian. Dalam kondisi apapun, ternyata orang-orang

yang visionerlah yang mengerti kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi di depan. Dan

dengan begitu, ia akan sigap menyiapkan segala sesuatunya. Kawan-kawanku tak tahu jika—

secara diam-diam kuselipkan sepucuk pistol di balik bajuku. Aku mengambilnya dari Kang

Sihab sesaat setelah aku dan kawan-kawanku itu berhasil membungkam bajingan itu selamanya.

Rupanya kecepatan tanganku memindahkan benda pembunuh itu tak diketahui mereka.

Aku terus bergerak menuruni tebing. Mereka mengikutiku. Mereka mengikuti kami.

Salak senapan itu terus menggelegar memecah keheningan malam. Suara ombak sudah kian

dekat, tapi masih beberapa puluh meter lagi dari curamnya tebing. Pantai curam sialan, batinku.

“Aaa…!!” aku tersentak. Aku menoleh ke belakang, Tohari tak kelihatan lagi. Ia

terpeleset. Entah di bagian sebelah mana, kegelapan menghalangi pandangan kami. Kami
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menunggu beberapa saat, tapi senyap. Kami tak mungkin memanggilnya, sementara orang-orang

peliharaan Kang Sihab pasti telah semakin dekat.

“Tohari, maafkan kami…” aku, Kemas, dan Sabak tak bisa berbuat banyak. Kepiluan itu

belumlah sembuh, satu lagi sahabat kami pergi. Entah, kegelapan menghalangi solidaritas kami

untuk mencari. Sementara maut mengancam begitu rupa, mana bisa kta menolong sesama?

Anggaplah, suratan takdir telah bicara.

“Ayo cepat, itu dermaganya!” kataku sambil menunjuk ke arah depan. Langit yang gelap

tak banyak membantu, beberapa saat kami termangu. Entah, di mana perahu itu.

“Ayo ikut aku, ada sebuah perahu lagi di sebelah utara sana!” kataku. Kami memutar,

melewati tepian pantai curam. Merayap di antara karang-karang licin.

Kami mencari-cari. Saat hampir putus asa, di sudut karang—di bawah juntaian akar-akar

pohon di atas tebing, siluet onggokan benda memberikan energi baru.

“Sialan! Seseorang telah memindahkan perahu itu ke sini. Mungkin John yang

melakukannya, aku ingat dia pernah bilang tentang tempat rahasia ini!” kataku sambil terus

bergerak mendekat ke perahu diikuti kedua kawanku itu.

“Ayo cepat naik! Ayo cepat..!” aku menyuruh mereka segera naik ke atas perahu itu.

“Ah, ternyata ada untungnya juga kau dekat dan dicintai lelaki itu! Ha ha ha..” Kemas

masih bisa bercanda di saat genting seperti ini.

“Sudahlah! Jangan lagi banyak bicara, aku kapten di perahu ini!” kataku. Aku mendadak

merasa berkuasa atas mereka berdua.

“Dorr! Dorr! Dorr!” suara itu begitu dekat, sangat dekat.

“Aduh!!” Kemas tertembak betisnya. Ia meringis kesaktan, darah tak terlihat—tapi bau

amis merebak.

“Itu mereka! Itu mereka!” aku kenal betul suara itu, itu pasti John.
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“Ayo cepat naikkan Kemas ke atas. Segera balut lukanya dengan robekan kain, robek

bajumu Sab!!” aku memberi perintah.

Tanpa membuang waktu, langsung kuhidupkan mesin dan melaju. Aku memilih rute

yang tak biasa di lalui John saat memancing bersamaku. Aku memutar ke arah Barat Daya.

“Kalian berdoalah! Semoga mereka tak mengejar kita! Aku tahu mereka pasti mengejar,

tapi tenag sajamereka tak akan berani sampai ke Lampung. Mereka sudah terkenal, wajah

mereka pernah masuk di Koran. Kemas, kau bertahanlah!” kataku.

Dalam perhitunganku, tepat dini hari permulaan kami bertolak dari pulau kecil terkutuk

itu. Laut tampak tenang, badai tak menyapa. Sesaat kami termenung tanpa kata, meresapi segala

yang terjadi. Aku teringat permulaan semua ini, kuresapi—kuhayati dan ternyata akulah

penyumbang sial terbesar. Karena akulah yang mengajak kawan-kawanku itu menemui orang

asing yang belum pernah kami kenal, hanya karena sebuah perintah dari seorang guru. Pelajaran

ini tentu berharaga, jangan mudah percaya kepada siapapun juga, apalagi terhadap orang asing.

Aku teringat kuliahku, entah—semoga saja mom Rosmalina masih bisa menerimaku. Jika

tak salah hitung, sekitar satu semester aku menghilang. Selam itu pula aku tersisolasi dari

duniaku—dunia kampusku itu. Aku teringat ibu dan bapakku di bunut sana, entah—mungkin

mereka telah mengangapku hilang. Dan aku tak bisa membayangkan, betapa hancur hati mereka.

Aku pergi ikut kongres tanpa izin. Aku menghilang begitu saja—dan semoga Limas tak banyak

bicara tentangku, seperti apa yang pernah kupesankan padanya.

“Aduh… aduh… hhh..” Kemas terus merintih. Ia mengusik lamunanku. Aku tahu, pasti

perih sekali rasanya timah panas itu menembus betis. Aku mencoba bertahan mendengarkan

rintihannya itu. Mencoba bertahan, tapi lama-lama aku merasa geram.

“Kemas, sudahlah… jangan terlalu dirasakan, anggap saja tak terjadi apa-apa pada

betismu itu,” Sabak memberikan motivasi agar Kemas yang cengeng itu tak mengeluh.

“Sab, apa yang akan kita jelaskan nanti jika sampai ke Sumatra? Aku bingung apa yang

harus kukatakan. Menurutmu apa?” aku bertanya pada Sabak yang tampak tergeletak di sisi

Kemas. Kami bergiliran mengemudikan perahu. Dan sebenarnya Sabaklah yang mengerti betul
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cara mengemudiakn perhu mesin tempel seperti ini. Aku sama sekali buta, tapi karena terpaksa

dan dipaksa semuanya akhirnya bisa.

“Mungkin Hamdi bisa menjelaskan semuanya, tapi..” Sabak tak meneruskan kata-

katanya.

“Tapi apa?” tanyaku menyelidik.

“Bukankah kita meninggalkan dia begitu saja saat kongres kemarin? Apa tak mungkin

dia kecewa dan bersikap masa bodo nantinya? Bahkan kita tak lagi berkomunikasi dengannya

sejak terakhir kali kita ketemu?” kata Sabak kemudian.

“Semoga tidak begitu, dan aku yakin DR. Syukur pasti bisa membantu. Sebaiknya kita

pendam dulu dalam-dalam rasa dendam. Terutama aku, aku masih banyak berharap bantuan

padanya—menyangkut kelangsungan kuliahku. Aku takut, kampus telah memutuskan Drop Out

kepadaku. Aturan kampus ketat sekali, aku mahasiswa regular—birokrasinya rumit. Mending

Kemas, dia ekstensi. Segalanya tergantung duit,” kataku.

“Kuliahku tak masalah, aku swasta. Bebas pantas, dan pokoknya bayaran SPP tepat

waktu, semuanya beres.” Kata Sabak enteng.

Kami masih terombang-ambing di selat Sunda. Aku dan Sabak hanya mengira-ngira arah

mana yang menuju ke Bakau Heni. Arus laut tampaknya dari utara, sehingga perahu kecil yang

kami tumpangi sedikit terhmbat lajunya. Dan untung saja, orang-orang peliharaan kang Sihab tak

mengejar. Benar dugaanku, mereka tak akan berani mengikuti kami sampai ke Lampung.

Ombak mendadak lumayan besar. Aku meminta Sabak yang mengemudikan perahu, dan

baru beberapa mil laut—mesin mati, aku cemas. Entah apa yang dirasakan Sabak dan Kemas.

Aku pasti terlihat pucat, mana kurang tidur dan capek sekali seluruh urat tubuhku. Kuraba pistol

di bagian depan perutku. Dingin sekali besi pembunuh itu, sedingin pembunuh berdarah dingin.

Seperti apa yang beberapa saat lamanya kami lakukan. Tapi entah, aku belum merasakan

penyesalan.

“Bagaimana ini Ali, terpaksa kita mendayung. Untung saja ada dayung di perahu ini,

kalau tidak—kita pasti terseret arus ke Antartika! Kau percaya?” kata Sabak sekenanya.
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Mungkin dia belum teringat akan hal-hal buruk yang menimpa beberapa bulan ini. Aku bisa

menduga, saat kencing nanti—dia akan menagis lagi. Hal yang sama yang akan terus kurasakan,

sepanjang sisa hidupku. Entah, bagaimana nanti aku menjalani hari? Akankah aku beristri? Tapi

ah, aku tak pantas lagi—aku kehilangan segalanya.

“Teruslah mendayung! Aku mau istirahat dulu,” aku mencoba merebahkan diriku yang

rasanya remuk redam. Tapi aku sedikit terkejut saat tak kudengar suara rintihan keluar dari mulut

Kemas. Aku penasaran, lalu kuraba tubuhnya.

“Mas, Kemas, Kemas!” kataku sambil menggoncangkan tubuhnya. Dia tak bergeming.

Aku bangkit duduk. Memeriksa kawanku itu.

“Kemas!!” Kata Sabak, nada suaranya bergetar.

“Ah, dia hanya pingsan,” kataku.

“Coba kau periksa lantai perahu, dengan tanganmu—diraba,” kata Sabak.

“Ya, terlalu banyak darah yang keluar. Semoga dia bisa bertahan dan siuman jika telah

sampai ke pelabuhan nanti,” kataku.

Kami terus bergerak ke arah utara. Ketika kami mendongak ke langit, fajar telah datang.

Kurasa sebentar lagi subuh, dan aku teringat akan shalat subuh, satu hal yang kuitnggalkan

selama dalam bayang-bayang manusia durjana Sihab itu.

Sabak terlihat piawai mendayung perahu, tak sia-sia dia terlahir sebagai anak nelayan

Sungai Musi. Selat Sunda yang awalnya terlihat mustahil diseberangi dengan perahu kecil ini

akhirnya dapat kami taklukan. Menjelang matahari terbit, jika tak ada aral melintang separuh

perjalan ke Bakau Heni akan kami lalui. Sisa perjalan di sinag hari tentu akan sangat melelahkan,

dan aku tak yakin jika Kemas bisa bertahan. Ia belum juga siuman. Sementara aku dan sabak,

sama sudah teramat letih. Hanya sisa-sisa tenaga kami yang akan mengantarkan ketiga nyawa ini

kembali ke Sumatra.

Perlahan sekali, dari arah timur sunrise mulai tampak. Perlahan dan hati-hati sekali sang

Surya menapaki lengkung cakrawala. Aku tersenyum tanpa alasan yang kumengerti. Ah, aku
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tersenyum pada nasibku yang berliku seperti ini. Dan semuanya hanya berawal dari sebuah acara

kongres mahasiswa. Suatu hal yang tidak begitu punya arti itu—nyata sekali saat ini merubah

masa depanku. Masa depan yang kurasakan suram, masa depan yang terlihat teramat kelam.

Bagaimana bisa sebuah Teko tanpa penuang—bertahan hidup dalam tenang?

Aku tegak di haluan perahu saat di kejauhan mulai tampak gugusan hijau kepualauan.

Raksaa terlentang itulah pulauku tercinta adanya, Swarna Dwipa. Aku tersenyum, menepuk

pundak Sabak yang sudah kelihatan letih. Sementara itu, di lantai perahu—teronggok tubuh

Kemas yang sedang koma. Entah, aku tak bisa berbuat apa-apa. Semoga Tuhan masih

memperpanjang nyawanya. Atau kematian datang segera, karena toh hidup tak lagi punya arti

apa-apa. Mati masuk surga tentu lebih baik, disbanding hidup menanggung lara.

“Akhirnya kita hampir sampai,” sabak bergumam.

“Ya, kita hampir sampai,” aku menyahut gumaman itu.

***
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Delapan

Zaman sekarang ini, seseorang hanya bisa survive—bertahan hidup jika ia punya link atau

networking. Jika seseorang berkeinginan untuk memasuki suatu dunia karier, apalagi yang

memerlukan persaingan ketat, maka tanpa link—segalanya cenderung non-sense. Kebenaran

falsafah itupun kubuktikan setelah aku berhasil melarikan diri dari bayang-bayang Kang Sihab,

tokoh antagonis yang bergamis itu.

Begitu tiba di pelabuhan Bakau Heni Lampung, dengan bantuan seorang kenalan—

walaupun baru kenal di acara kongres dulu itu, aku dan Sabak bisa membawa Kemas yang terkulai

itu ke rumah sakit. Secara finansial otomatis kami tak punya wewenang sedikitpun untuk

menanggungnya. Bebekal handphone pinjaman dari kenalan itulah aku bisa menghubungi keluarga

Kemas di Palembang.

Dari situ semua urusan tertanggungkan. Aku dan Sabak tak perlu berbuat lebih jauh,

ataupun menunggu berhari-hari di rumah sakit itu. Beberapa saat setelah itu, keluarga Kemas

berdatangan. Entah, terserah dia jika dia mau bercerita segala hal yang dialaminya. Tapi kurasa dia

tak akan berani menceritakan itu kepada siapapun—aku tahu dia tak mungkin berlaku ember,

sebab aku telah menarik janji, menyumpahinya untuk itu.

Secara diam-diam masih terselip dibajuku benda pembunuh itu. Tak ada polisi yang yang

akan memeriksa orang-orang kumal seperti aku dan Sabak.

Udara segar kembali kurasakan, aku menghirupnya sepuas hati pagi-pagi sekali. Aku

berniat untuk segera kempabali ke Palembang menemui pak Ginting, aku hendak menagih

janjinya—meminta bantuannya kala aku bermasalah. Dan aku yakin, sebuah surat keputusan pasti

telah dikeluarkan oleh pihak birokrat untukku. Setelah satu semester menghilang, tanpa kabar

berita—siapa lagi yang akan peduli?

Setelah segala urusan dengan birokrat kampus selesai, barulah aku meminta klarifikasi—

menuntut penjelasan gamblang kepada DR. Syukur Makmur, dan aku tak berharap dia

memberikan jawaban yang salah.
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Beberapa hari kemudian

Orang-orang sekampusku tak memberikan banyak reaksi saat aku kembali menampakkan

diri. Ah, mungkin mereka telah melupakanku. Atau bisa jadi mereka memang tak pernah tahu,

apapun ikhwal kejadian-kejadian yang menimpaku.

Mereka mantapku dingin. Kawan-kawan mahasiswa di fakultasku juga tak lantas

menghambur mewawancaraiku—layaknya orang hilang yang ditemukan lagi. Aku seperti tak

dianggap lagi. Aku merasa asing. Langkahku terayun pelan-pelan siang itu, melangkah ke lantai

atas gedung dekanat. Tujuanku hanya satu, pak Ginting. Aku berharap banyak padanya jika aku

mendapatkan masalah birokrasi.

Aku terperangah saat memasuki ruang kerja dekan, pak Ginting tak duduk di sana. Aku

kian terperanjat dan diam tak bergerak ketika membaca papan nama di ruang kerja dekan—yang

biasanya tertera, Prof. Ginting, MSc. Tapi sekarang bukan nama itu lagi, semua telah berganti—

bahkan baru beberapa bulan saja aku pergi dari kampus ini. Di atas meja itu tertulis jelas sekali,

Prof. Rosmalina, MLS.

Aku tak berlama-lama berdiri di sana. Aku segera turun ke lantai dasar, tapi seseorang

menghentikan langkahku.

“Ali Musthofa! What are you doing, huh?”

Sura itu tak berubah. Suara itu begitu kukenal, bahkan sangat kukenal. Aku menoleh, lalu

tersenyum padanya. Kuraih tangannya dan kusujudi. Prof. Rosmalina sang dekan baru.

“Congratulation for you mom,” kataku mencoba menghilangkan kesan permusuhan.

“Long time no see, how’s life?” kata-katanya begitu dingin.

Aku sadar, ada hal besar yang menghadang di depan mataku. Aku diajaknya kembali ke

ruang kerjanya. Tanpa banyak bicara, disodorkannya sebuah surat yang aku sudah menduga isinya.

Aku belum berniat membuka isinya. Aura yang melekat pada secarik kertas itu bergitu

menikam. Aku dihujam kecemasan yang mencekam. Aku dirundung galau yang membadai—
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menggulung mematikan. Tuhan, bilakah cobaan ini berakhir? Ataukah ini hanya sebentuk ujian

pemanasan bagiku? Tapi, aku tak lagi peduli, sebab hidupku—tak lagi punya arti.

Beberapa minggu kemudian

Mendengar kemunculanku kembali, DR. Syukur menemuiku. Dia mencariku hingga ke

fakultasku, menanyakannya pada dekan yang baru itu. Bahkan menceritakan persoalan yang

sedang membelitku. Tapi entah, apa yang sebenarnya dia ceritakan. Tak lama setelah itu—aku

dibebaskan dari semua yang tertulis di dalam surat yang diberikan oleh dekan baru itu kepadaku.

“Kita harus bicara, saya akan menjelaskan semuanya,” kata DR. Syukur padaku.

Aku mendadak teringat semuanya. Aku teringat semuanya. Pedih itu seketika kembali

menjalar, sakit tiba-tiba menyeruak. Semua keruh. Sebak memenuhi pundi-pundi sanubariku yang

sunyi. Aku berpikir, hendak melampiaskan semuanya pada lelaki ini. Hatiku bergemuruh. Seolah

bisikan itu begitu begitu santer di telingaku. Ada dorongan untuk mengakhiri lelaki separuh baya

di hadapanku itu saat ini juga.

“Mohon kau ikut, akan saya jelaskan semuanya dana saya akan bantu menuntaskan

segalanya,” kata DR. Syukur. Aku diam sejenak, mencoba mengatur nafas. Mencoba mengusir

sebak yang sesak.

“Baiklah,” kataku pelan lalu akupun mengikutinya.

Aku meluncur ke Palembang bersamanya. Diam-diam, dalam tas telah kusimpan sejak aku

kembali—besi dingin mematikan itu. Aku berjaga-jaga. Aku mengantisipasi kemungkinan Tuhan

membisikkan sesuatu—mengilhamkan kepadaku, jika darah guruku itu harus terhenti olehku. Dan

kurasa bukan salahku, jika kulakukan itu. Dan lagipula, dia merindukan syahid—melalui darah,

melalui permainan dengan maut.

“Kamu perlu tahu bahwa yang terjadi padamu itu adalah takdir. Dan manusia di dunia

memang hanya memainkan peran. Sihab, Jailudin dan semua yang pernah kau temui itu, mereka

adalah orang-orang sesat—sehingga apapun yang diucapkannya, dan apa yang dilakukannya selalu

keluar dari standar umum di kenyataan. Mereka pandai sekali beretorika. Bahkan sugesti mereka

sangatlah kuat, saya yakin—karena itulah kalian mau terlibat sejauh itu,” kata-kata DR. Syukur
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membingungkanku. Tak yakin jika apa yang diucapkannya itu keluar dari mulutnya. Aku

menatapnya nyalang.

“Dulu kami memang sekawanan, kami sama kuliah di Boston dan menetap beberapa tahun

di sana. Kami tergabung dalam satu aliansi yang sama, karena awalnya kami memang seide di

hamper semua hal. Termasuk di dalamnya mengenai syariat dan liberal. Entah, tanpa kutahu—dia

diduga terlibat dalam sebuah tindakan—yang sekarang disebut orang sebagai terorisme. Bahkan ia

sempat ditahan di Al Katras, beberapa bulan sebelum akhirnya dia dibebaskan karena campur

tangan aliansi kami. Dia tak terbukti,” DR. Syukur sejenak tercenung.

“Hingga kami berpisah di tahun dua ribu dua lalu, hanya satu kali setelah itu bertemu lagi

di Jakarta. Dan, dia bilang sekarang sedang menggeluti sebuah bisnis keluarga. Dia selalu

mengajak saya, tapi karena kesibukan sebagai dosen—saya menolaknya. Baru ketika kalian

kongres kemarinlah dia menghubungi lagi, kami banyak bercerita. Sampai akhirnya kembali ke

masalah bisnis yang dikatakannya dulu, dia bilang bisnis perakitan—assembling. Dari situ dia

bertanya, termasuk menanyakan orang-orang terdekat saya—termasuk kalian itu. Memang kalian

saya rekomendasikan untuk diajak, sebab saya ingin membantu kalian—saat itu saya bermaksud

memberikan peluang dan link untuk kalian. Setelah itu saya tak dihubunginya lagi. Dan saya pun

kehilangan kontak dengan kalian,” dia memandang lekat kepadaku.

“Saya sangat menyesal atas semua yang menimpa kalian, maafkan saya.” Ia memgang

pundakku. Aku menahan geram.

“Hanya maaf itu? Apakah kata maaf sebanding dengan apa yang aku dan kawan-kawan

alami??! Bahkan, mungkin sampeyan belum tahu—Komarrudin telah mati. Tohari jatuh ke jurang.

Kemas nyaris tewas, dia sedang diopname di Bnadar Lampung!” kataku gusar.

“Saya benar-benar tak pernah menyangka itu semua terjadi, semua di luar dugaan saya,”

kata-kata DR. Syukur terbata. Tapi aku tak akan percaya dengan sandiwara.

“Saya sudah membantu menjelaskan semua hal mengenai apa yang kalian lakukan selama

kalian pergi meninggalkan kampus. Semuanya sudah saya urus, sementara saya menunggu kalian

kembali… “ kata-kata lelaki itu tak terdengar merdu di telingaku. Aku menatap ke ubin,

embayangkan darah segar mengalir di sana—dan darah itu darahnya.
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“Inikah kebenaran itu? Sesuatu yang relatif, sesuatu yang abstrak… ia tak terdefinisi, tak

ada batasan sebab ia tak berlaku konstan, dan kukira semua yang kau ajarkan itu tak bermakna

lagi!” aku memandang wajahnya dan menatap matanya yang terlihat mulai sembab. Aku benci

lelaki yang menangis seperti banci. Aku kian geram melihatnya begitu polos tak berdosa, seolah

tak dirasakannya derita yang tak tertanggungkan ini, derita kami yang abadi hingga habis sisa usia.

Kesadaranku menjadi hitam dan putih. Dia mataku lelaki setengah abad di hadapanku

adalah sejenis binatang yang segera harus dimatikan—biar tak menularkan rabies kepada manusia.

Seberkas sinar surya yang tadi menelisik lewat celah gorden tak ada lagi. Pertanda hari tak

lagi pagi. Aku tahu tak seorangpun akan tahu, jika kupicu pelatuk pistol di bajuku.

Tapi tidak, aku hendak membuatnya lebih menderita—aku tak lagi peduli dengan realita,

menderita mungkin hanya halusinasi belaka. Ah. Aku mengalami kekacauan. Kekacauan yang

dalam. Tersulut sesuatu yang akut, lebih pekat dari kabut.

Dor!!

Aku tersenyum. Aku tertawa. Berkacak pinggang jumawa. Aku khilaf, tapi bukan juga,

mungkin aku bermimpi… tapi hangat surya menguap dari sini. Aku kacau. Aku terduduk. Aku

menanyakan itu, ada apa dengan wahai Syukur Makmur?

“Ah, jangan kau julurkan begitu lidahmu… Tuhan pasti marah padamu… marah sekali..”

Tapi tidak. Itu hanya dalam imajinasiku semata. Aku akan membuatnya lebih menderita,

tidak sekedar meregang nyawa. Dan itu bukan sekarang, bukan sekarang.

Aku diam saja dan berlalu.

“Kuharap kau bisa memaafkanku…”

Ia bergumam. Aku telah beranjak, tak menoleh lagi. Tapi aku pasti kembali, menuntaskan

cerita ini. Entah esok hari atau lusa nanti.. aku pasti menepati.

Aku tak ekluar dari fitrah kemanusiaan, mana bisa dendam tak dibalaskan?
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Hari beranjak, menjauh dari pusaranya—mengalir bak air telaga ke anak-anak sungai. Aku

h\menyadari, bahwa apa yang terjadi atasku memanglah tahdik—benar sperti apa yang dikatakan

lelaki itu. Aku memahami sejenak, lalu terlupa akan itu—beberapa saat lamanya. Kemudian

mencuat lagi perasaan bermacam-macam, dalam kalut yang seringainya mencekam. Aku terpana

sesaat, nyalang—ekstase—melayang, ke arah entah.

Beberapa bulan kemudian

Manusia tak selamanya berselimut kegelapan, karena siang pastilah selalu datang. Di sisa

waktuku yang menuntut segalanya segera, aku bertekad untuk menepis sejenak segala lara, dan

kubuang jauh putus asa. Tanpa darah dan air mata. Aku mulai bertekad merapikan besutan

pakaianku, memasang gamis kelabu—di waktu-waktu tertentu, berkumpul dengan jamaah

pengajian. Mulai menyebut nama Tuhan, saat pagi mulai datang—saat siang beranjak, menjelang

rebah bayang senja saat hendak menuju gelap, memuji-Nya saat isya. Selalu begitu, dan perlahan

menjadi rutinitas bagiku.

Aku mulai belajar memahami hakikat keberadaanku, aku mulai berusaha menghapus sisi

kelam masa lalu. Menyepuhkannya, membasuhnya dengan untaian doa pertaubatan—selama

beberapa waktu terakhir ini, saat masa studiku tinggal menunggu waktu.

Pagi-pagi sekali aku berangkat ke kampus, mencari dosen-dosenku, berharap mereka sudi

membimbingku dengan tanpa rasa malu. Aku telah kehilangan, waktu dan semuanya oleh khilaf

dan salahku.

“Aku, ingin kembali..”

“Ya, aku benar ingin kembali…”

“Lalu berangkatlah mencari arti…”

“Jangan kau terus begitu,”

“Waktumu…”

“Ya, waktuku aku tahu…”

“Perlahan membungkam egomu..”
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“Tidak, bahkan ia bisa membunuhku…”

“Memutuskan urat nadiku, mengunyah limpa dan menusuk ulu hatiku..”

Aku ngeracau. Tapi mungkin tak juga begitu. Aku hanya sesaat lepas kendali. Mungkin

alam bawah sadar telah mengkhianati, menikamku dari belakang. Bisa jadi semuanya rebah, saat

aku perlahan menyentuh tanah…

Aku, bisakah kembali?

Kemana pergi jika tak ada tempat berpijak lagi?

Ataukah aku bertahan di sini, menanti kabut malam datang menyelimuti?

“Datanglah kau kemari, aku bisa membantumu… aku tahu perasaanmu, aku tahu semua

itu..”

Lelaki itu, ya, yang kukenal beberapa waktu lalu, Prof. Ginting—menolongku. Dia bahkan

datang ke kostku, membawa petuah-petuah. Dia akan menolongku, menolongku dalam sisa

waktuku.

“Penting, kau persiapkan saja skripsimu itu sebisamu. Saya tunggu dalam satu minggu ini,

aku akan membantumu menjelaskanya—maksudku, menerangkan ikhwal permasalahanmu itu.

Aku janji, tak akan membongkar sedikitpun rahasiamu, aku tahu itu bukan maumu,” katanya

membangkitkan semangatku yang pupus.

“Ya, pak, saya akan lakukan itu..” aku tak bisa banyak berkata. Aku seperti kehilangan

ribuan kosakata. Aku kehilangan perbendaharaan kalimat-kalimat.

Aku melakukan apa yang menjadi petuahnya itu.

***

Langit memudar. Matahari berpendar-pendar dalam panas yang membakar. Menelisik dari

celah tirai jendela kontarkanku. Pagi ini, aku cerah. Aku terlepas—walaupun mungkin hanya

sesaat, aku merasa menjadi diriku yang sesungguhnya. Aku telah bertekad, menyelsaikan
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semuanya hari ini. Aku ingat ibuku, aku ingat bapakku. Aku ingat adik-adikku yang masih kecil-

kecil aku ingat, betapa dulu orang-orang berharap banyak padaku.

Aku, dengan segala daya dan upaya yang tersisa—bertekad untuk meraih gelar sarjana..

aku hendak memenuhi kehendak orangtua, kehendak seluruh dunia..

***

Jantungku berdegup memasuki ruang sidang skripsi. Dalam benakku seolah telah

terbayangkan apapun yang akan terjadi. Di ruangan yang dianggap keramat oleh para mahasiswa

menjelang sidang skripsi di Jurusan telah bertengger beberapa dosen penguji. Pakaian hitam putih

yang kukenakan membuatku terlihat lebih pucat, aku telah sekuat tenaga untuk tidak

menampakkan rasa gugupku—tapi masih kentara juga. The Role of Computer Use and English

Proficiency, judul skripsiku itu menambah debar-debar di dadaku. Beberapa hal belum sempurna

kukuasai. Pagi ini, tatapan nanar advisorku begitu melemahkan siapapun mahasiswa yang akan

disidangnya.

Desiran angin yang bertiup dari arah utara fakultas yang rindang ini tak kuasa mengurangi

gerahku. AC yang bertiup lembut di empat penjuru ruang sidang juga tak mampu untuk mengusir

cemasku. Adrenalin terus berpacu. Nadiku berdenyut tak menentu.

Dua jam menunggu. Beberapa mahasiswa yang akan disidang gelisah menunggu. Mereka

adalah para adik tingkatku, rata-rata terpaut empat tahun di bawahku. Ini kesempatan kedua

terakhir bagiku, sidang kali ini menjadi penentu segalanya. Tak bisa kupungkiri, perbuatan

menunda masa studi—memilih untuk berlama-lama jadi mahasiswa adalah suatu kesalahan besar.

Aku baru merasakan, betapa kini aku terdesak.

Pukul setengah sebelas.

“Next, Ali Musthofa! It’s your turn!” panggil advisorku.

Aku terkesiap, melangkah pelan hati-hati. Aku tak ingin membuat satu kesalahan pun,

termasuk caraku berjalan. Kupikir, akan ada nilai plus jika penampilanku prima. Maka kukuatkan

haitku, kupaksa dengan kejam alam bawah sadarku. Kukerahkan seluruh kemampuan intuisiku,

bahkan kucoba untuk menuturkan hasil kajian dari penelitianku dengan balutan sastra.
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“Wah, anda benar-benar mahasiswa yang setia pada kampus! baru sidang satu kali ini??!”

Prof. Diemroh seketika menohokku, beberapa saat setelah menurunkan kaca mata minusnya. Ia

terbelalak.

Ada rasa takjub berlebihan dari raut wajahnya. Entah, mungkin hanya perasaanku saja.

Penguji satu ini adalah yang paling senior, beliau menjadi ketua tim penguji skripsi. Dari

pernyataan setuju bapak tambun inilah masa kelulusanku ditentukan.

“Ehm, yes Sir! It’s my first time,” kataku. Aku menunggu apa yang terjadi stelah skripsiku

dibacanya. Kulihat dahinya berkerut, bebrapa kali geleng-geleng kepala. Aku nervous luar biasa.

“Well, are you ready?” tanyanya sambil mentap lekat kepadaku. Dia menoleh kepada para

penguji lainnya—termasuk Prof. Rosmalina yang tampak dingin menatapku.

“Yes, I’m ready,” kataku pelan. Dalam hatiku memang tak begitu yakin jika aku memang

telah siap.

Pembantaian berlangsung. Tapi tanpa darah, tanpa hawa basah nyawa rebah. Hanya

sekedar menusuk sebagian neuron di pusat saraf, menggoncangkannya, mencabik dan

memerasnya. Bertahan dalam pembantaian isi kepala mungkin lebih menguras tenaga, dari sekdar

menghadapi todongan senjata. Sebab ia pusat segalanya, sebagai titik terhalus dan sekaligus paling

kasar dari anatomi atau bentuk tampilan ragawi insani.

Aku bersiap menghadapi semuanya. Aku tahu, advisorku akan turut membelaku. Aku tahu,

semua akan baik-baik saja.

Ali, kau akan baik-baik saja. Dan kau pasti bisa.

Pergulatan berlangsung. Aku bergumul dalam terjal pertanyaan yang terlontar. Aku

mencoba sekuat tenaga untuk tak rebah dan bersandar.

Tapi aku rebah. Aku gagal.

“Waktumu tinggal satu semester lagi, segera perbaikilah skripsi ini…”

Aku terkulai.
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Dosa masa lalu kembali menusuk menghatuiku.

Hingga senja datang lagi, aku tak mampu berkata-kata.

***

Aku mengikuti sandiwara tanpa tema. Aku, setelah beberapa minggu kemudian, kembali

berbincang dengan DR. Syukur, menjelma tanpa rona dendam di dada. Walau gemuruh, walaupun

menggelegak. Semntara kudenga, Sabak tak pernah lagi muncul. Dan diapun tak terdengar

melaporkan diri ke polisi. Mungkin ia telah sadar, melapor ke polisi hanya akan memperburuk

masalah ini—sebab enyangkut citra diri, menyinggung harga ini—dan tentu lebih baik berdiam

diri.

Bahkan dia melibatkanku dalm sebuah ‘proyek’ pemerintah. Dia masih hendak

memanfaatkanku di saat genting seperti ini.

“Sudahlah, kau ikut saja… dan kamu perlu tahu, nama-nama kita sudah lama terdaftar

dalam buku merah intelijen Negara. Kamu harus percaya,” katanya.

Aku terus mengikuti permainannya.

“tapi aku tak sudi membeo pada pemerintah, aku bukan budaknya pemerintah… aku ingin

bebas lepas.. “

Aku berusaha menarik ulur, antar mengikuti dan menolak. Dan bahkan aku sendiri yang

merasa absurd,--kehilangan integritas pribadi.

Kemas, dia menjadi begitu absurd melebihiku. Sekarang tubuhnya invalid—kakinya yang

terluka itu membusuk dan diamputasi, lengkap sudah. Dua hal penting yang dimilikinya telah

terpotong. Aku tahu, tentu tak ada kesedihan besar selain itu. Entah, bilakah dia mengadu kepada

polisi? Tapi masih bisakah mereka diharapkan?

Aku, setelah usahaku yang pertama gagal—dalam sidang yang terbantai, aku pulang

kampong. Masa studiku tinggal satu semester lagi, dan bulan ini mejelang libur. Aku tak bisa

berbuat apa-apa, jika mau penelitian—sekolah sedang liburan. Aku terpaksa menunggu, menunggu

sesuatu yang yang masih abu-abu.
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Aku menunggu,

Dalam pekat wajah sendu..

Dalam halimun abu-abu..

Aku, menatap pucat wajah ibu..

Aku pulang kampung. Aku hendak bertemu ibu dan bapakku, aku sudah begitu rindu.

Aku menapak guratan jejak masa lalu

Dalam langkah terantuk, mati kutu!

Aku mencoba memakai baju gamis kelabu, pakaian yang diberikan oleh salah seorang

teman pengajian. Aku memakainya, dan berusaha terus memakainya. Aku ingin kelihatan beda,

sekedar untuk mengalihkan pembicaraan orang-orang kampungku—mengenai kelulusanku. Aku

merubah penampilanku—mengingkari prinsipku terdahulu, menentang simbol-simbol—

termasuk dalam agama.entah, pikiran itu muncul tiba-tiba saja.

Akhir minggu, Juli 2009

Bunut masih terbuai angin pagi bulan Juli saat mataku perlahan mulai terbuka. Suara

adzan dari Langgar belumlah terdengar padahal sudah waktunya Subuh. Barangkali Muadzin

sedang cuti atau karena memang Langgar di kampungku itu sudah bangkrut. Mungkin juga,

orang-orang di kampungku ini menganggap usang semua hal tentang aturan Tuhan. Sehingga

kurasakan kampungku ini seolah terseret menuju Black Hole peradaban yang kian tak tentu—

kembali ke masa Jahiliyah atau bahkan jauh lagi sebelum itu. Menggerus kesadaranku—

kesadaran yang tentu saja tanpa daya. Tapi kutahu, berdiam diri bukanlah satu sikap bijaksana.

Aku akan melakukan sesuatu. Aku harus melakukan sesuatu. Dorongan itu kuat sekali,

tapi aku tak persis tahu apa dan bagaimana caranya. Apakah harus dengan cara lama?

Liburan semester kali ini sengaja kuhabiskan di kampungku. Mungkin karena ini adalah

kesempatan terakhirku untuk bisa agak lama di sini. Setelahnya, aku tak tahu entah ke mana.
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Andai aku punya kuasa untuk mengatur segalanya, pastilah akan kugariskan takdirku sendiri.

Akan tetapi tentu hal itu hanya sebongkah harapan kosong di siang bolong. Sekedar pelipur lara

dari sebentuk rasa putus asa.

Sengaja aku mengasingkan diri untuk sementara, mencoba menjauh dari belenggu yang

selama ini membuatku padam tanpa gelora. Tak ada yang tahu masalahku, termasuk bapak dan

ibuku. Dan memang, mereka tak perlu tahu.

Akan tetapi, suasana kampungku yang dulu guyup rukun ini terasa asing bagiku. Kecipak

suara air pancuran, burung Perkutut di sangkar depan beranda, bilah-bilah ilalang di kebun

belakang—bahkan seringai langit di atas kampungku kurasakan tajam menatapku, dengan sorot

aneh menusukku.

Mata-mata yang dulu kukenal ramah, mata mereka yang menatap bangga padaku—kini

tampak beringas mengerlingku. Mereka tak lagi menilaiku seperti saat-saat yang telah lalu,

mereka menilaiku dengan penilaian yang berubah. Mereka tak menyukai caraku berpakaian, tak

menyenangi janggut yang sengaja kupanjangkan—dan bahkan mereka tak lagi suka jika aku

berlama-lama di masjid. Dan satu hal yang tentu sangat tak mereka terima, aku belum juga lulus

kuliah—padahal sudah masuk tahun ke tujuh.

“Ali, jika kamu ndak kasihan sama Ibu dan Bapakmu… tetaplah kau teruskan caramu itu.

Ibu ndak tahan mendengar gunjingan orang, walaupun sebenarnya ibu ndak memusingkan apa

yang menjadi pilihanmu itu. Tapi kamu ndak bisa terus begitu, kita hidup bermasyarakat, maka

kita harus mengikuti ombyak orang-orang di sini. Kita harus tetap bisa menjunjung langit di

mana tempat kita berpijak, kita ini wong bebrayan jangan sak karepe dewe!” suatu sore

himbauan itu disampaikan ibuku.

Tatapan matanya menyiratkan sebentuk rasa penyesalan. Ada rona sesal di dalamnya.

Aku mengerti itu, aku merasakan apa yang sedang dirasakannya. Dan hanya sekali inilah ibu

memberiku teguran keras. Satu hal yang tidak pernah dilakukannya selama ini.

“Bagi kami, orangtuamu yang miskin ini, hanya satu pertanyaan yang harus kamu jawab.

Kami tak berkeberatan dengan perubahan penampilanmu yang sekarang. Kalau cuma soal

pakaian gamis kumalmu itu, kami sama sekali tak masalah. Tapi satu hal yang penting untuk
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kamu jawab, dan ini juga yang menjadi pertanyaan orang-orang. Apa yang membuatmu belum

juga lulus??” kata ibuku mulai terbata.

Aku menelan ludah, sulit bagiku untuk mencari alasan. Semua tahu, teman-teman

seangkatanku sudah lulus lebih dulu. Bahkan mereka sudah bekerja, dan sebagian malah sudah

menikah. Mereka juga aktif di kampus, tapi mereka toh bisa lulus dengan cepat. Aku tertunduk.

“Kenapa tak kau turut teman-temanmu itu? Mereka sudah sejak tiga tahun lalu selesai!

Dan telah bekerja pula!” tak ada lagi bias kesabaran itu. Kelembutan ibuku memang boleh saja

surut, dan itu terjadi saat ini.

Kalaupun kujelaskan, ibuku pasti tak akan mengerti. Bagiku, beliau tak akan paham

dengan prioritas yang kupilih. Sementara kuliahku sendiri, belum jelas entah sampai kapan.

“Ngapurone mawon Bu.., maafkan aku,”

Aku tak bisa berkata apa-apa selain itu. Dan kurasa, tak bijak jika kupaksakan untuk

melontarkan alasan-alasan. Lebih baik aku diam, karena aku sadar, dari segi apapun aku tetap

dianggap bersalah. Argumentasi tak punya arti sama sekali.

“Ibu makin ndak ngerti jalan pikiranmu nak, dan sekarang ibu pasrah—karena ibu yakin,

kamu pasti bisa memikirkan mana yang terbaik,” kata ibuku, suaranya melemah.

“InsyaAllah, Ali tahu mana yang terbaik,” ucapku tanpa menatap wajah ibuku.

Akhirnya aku harus bicara. Walaupun hatiku bergemuruh. Keletihan mulai menjalar. Aku

baru merasakan sekarang betapa beratnya mendekam dalam kerahasiaan. Aku merasa seperti

tertelungkup dalam pusaran arus yang serba hitam. Aku terombang-ambing di dalamnya—hanya

bisa meraung, namun tanpa suara. Oh, semoga masih terbuka jalan untukku. Meskipun kutahu,

hanya jalan buntu di hadapanku itu.

Sementara aku ‘disidang’ demikian, wajah bapak tampak membatu di sudut ruang tamu.

Entah apa yang dipikirkannya. Mungkin rasa bersalah, mungkin rasa sesal yang datang menjejal,

hanya itu yang kutangkap dari keheningan sikapnya. Merasa telah menitiskan satu kromosom

hitam pada laju darahku. Sehingga menurunkan aku, dengan sifat bawaan yang nyaris serupa

dengannya di masa muda. Sedikit kerasa kepala, pendiam—namun kadangkala beringas juga
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pada saat-saat tak terduga. Hanya satu hal yang tak bisa dipungkiri, ada sebongkah mutiara yang

bersinar terang dari kepalaku, sama sepertinya dulu. Itulah aku, menurut anggapan orang-

orang—copy paste dari bapakku itu. Meskipun kurasa tak juga begitu. Selalu ada sisi-sisi yang

berbeda pada dua manusia, meskipun mereka kembar sekalipun.

Bapakku hanya lulusan SD. Begitupun ibuku. Tak banyak yang bisa diperbuat dengan

ijazahnya itu. Melalui cerita-cerita dari ibuku, aku banyak tahu masa lalu lelaki berkulit gelap

itu. Semasa mudanya, beliau gemar pula merantau. Pernah beberapa tahun di Martapura dan

Bengkulu.

Pertemuan di Martapura itulah yang mengawali perkenalan mereka. Ibuku memang lahir

di sana, beberapa puluh tahun silam setelah kakek pindah dari Tulungagung. Sementara itu, tak

diketahui pasti dari mana asal-usul orangtua bapakku itu. Mereka hanya bilang, mereka juga dari

Jawa, tapi entah daerah mana.

Sebagai bujangan, kehidupannya tentu tak bisa terus dikontrol oleh kakek nenekku yang

renta itu. Kata ibu, bapakku itu tergolong playboy juga. Bahkan ibuku tak pernah benar-benar

tahu berapa jumlah mantan pacarnya. Ibu kerap juga membandingkanku dengan bapak, atau

paling tidak mencari kemiripan antara kami. Maka tak heran jika beliau pernah suatu kali

bertanya padaku, sudah punya pacar belum? Aku tersenyum saja. Aku menahan getir hatiku.

Satu prinsip penting itu justru tak bisa diterima oleh ibuku, aneh sekali katanya.

“Bisa jadi bujang tua kamu!” Katanya sambil berkelakar suatu sore sebelum saat-saat

keruh ini.

“Islam melarang pacaran bu…” kataku. Aku berusaha untuk tak menunjukkan

kesedihanku. Ibuku tak tahu semuanya, tentang kejadian empat puluh hari di pulau Jawa. Ibuku

bahkan tak tahu bahwa aku nyaris tak kembali. Dia memang tak tahu semuanya.

“Ah, siapa bilang? Ada-ada saja kamu…” kata ibu. Beliau memang awam, seperti orang-

orangtua kebanyakan. Aku tak perlu menjelaskannya, takut kalau-kalau disangka menggurui.

Seperti umumnya para orangtua, cenderung tak mempercayai kaum muda. Itulah realita yang

ada.
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Suatu ketika, entah karena trend atau alasan apa, beliau mentato lengan kirinya. Ibuku

bilang, tato itu bergambar kepala Bima—tokoh wayang yang pemberani itu. Waktu itu tahun

1983, pemerintah Orde Baru sedang gencar melakukan ‘pembersihan’ terhadap sisa-sisa lawan

politiknya, termasuk juga para bandit dan perusuh yang masih banyak berkeliaran. Dengan

alasan menjaga stabilitas politik dan keamanan, antek-antek pemerintah berkuasa diberi

legitimasi untuk ‘menciduk’ siapapun yang dicurigai. Termasuk di dalamnya, para pemuda atau

siapapun yang bertato. Mereka sering kali diadili secara out of court settlement, divonis bersalah

begitu saja tanpa melalui jalur peradilan resmi. Mayat-mayat mereka dibuang begitu saja, ke

hutan-hutan, danau atau laut dan bantaran kali.

Bapakku tentu saja kelabakan menghadapi kondisi itu. Akhirnya, dengan sangat terpaksa

beliau nekad menyetrika lengannya itu. Hal itu dilakukannya saat di kampung kami gempar, di

belukar sebelah timur persawahan ditemukan mayat bertato dalam karung. Ditambah lagi,

beberapa waktu kemudian ditemukan pula mayat mengambang di danau Teluk Gelam, dan lagi-

lagi bertato. Waktu itu, aku masih dalam kandungan. Mungkin karena tak ingin aku lahir tanpa

bapak, akhirnya beliau rela menyakiti dirinya sendiri. Sebuah penebusan dosa pribadi. Demikian

cerita ibuku padaku.

“Sekarang kamu lihat sendiri, bekas luka bakar di lengan kiri bapakmu itu! Itu akibat

dari kelalaiannya sendiri… mentang-mentang masih muda, maunya berlaku yang aneh-aneh.

Kamu jangan pernah menirukan itu! Jangan suka mencari masalah! “

“Ibu, sudahlah… itu masa lalu bapak… jangan diungkit-ungkit. Aku cukup mengerti dan

bisa mengambil pelajaran kok,” kataku.

“Ibumu memang selalu begitu,” kata bapakku. Bapak memang lebih suka mengalah,

namun bukan lantaran takut sama istri. Akan tetapi lebih kepada sifat bapak yang memang

cenderung memilih diam. Entah, jika menatapnya selalu membuatku merasakan sesuatu yang

sepertinya dipendam. Kurasakan sesuatu yang tersembunyi sangat dalam.

***

Selepas subuhan, Aku bersiap untuk berangkat ke pasar Bunut membantu bapak dan

ibuku. Dari pintu depan kulirik ibuku yang masih tampak sibuk di dapur. Aku mendekat—
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melewati ruang tengah. Adik perempuanku tak terlalu peduli—ia hanya sedikit melirikku, ia

tampak asyik dengan Tv kesayangannya. Pautan usia kami yang terlalu jauh membuatnya bebas

berlaku manja.

“Jangan lupa sarapan dulu, tak perlu makan di pasar. Dagangan lagi sepi, kita musti

berhemat!” kata ibuku.

“Ya bu, lagi pula, anakmu ini telah pula rindu masakanmu. Nasi goreng tanpa telur yang

pedas itu!” kataku seraya membuka tudung nasi.

Dari ruang depan terdengar suara raungan motor bapak, aku pun bergegas. Lelaki

pendiam—bapakku itu tampaknya segera berangkat. Jam di dinding baru menunjukkan pukul

lima lewat sepuluh menit. Dua karung panjang kami naikkan ke atas keruntung, kami

menyusunnya hati-hati agar sepeda motor RX Special tua itu tak oleng saat di jalan. Aku sering

merasa khawatir pada bapak, Lintas Timur kian ganas. Truk-truk besar itu kerap melaju kencang

seenaknya. Sementara itu jika sedang di jalan, bapak tak kelihatan dari belakang sebab tertutup

oleh dua karung besar itu. Ah, seandainya kuliahku telah selesai…

“Itulah makanya, coba kau bisa sedikit bersikap lunak… kau pasti dipermudah, lagipula

apa susahnya menuruti kemauan profesormu itu??” bisikan rasio muncul begitu saja. Acapkali

bisikan-bisikan itu menyerang kesadaranku. Aku nyaris luruh jika memikirkan itu, dan realitas

perlahan mengikis sisi-sisi idealis. Aku kembang kempis dihimpit dua kutub ekstrim, kebenaran

dan kejahatan.

“Jangan, kau tak perlu mengingkari nuranimu… apakah kau rela memberikan kesaksian

palsu hanya untuk memperjuangkan ijazah S1 itu? Terlalu naïf bagimu.. dan mana keteguhan

prinsipmu??” nurani turut pula menyerangku. Aku gelagapan, aku ingin berontak. Aku ingin

berteriak. Aku ingin berontak.

Aku bertarung melawan diriku sendiri. Aku berniat, jika mampu… ingin sekali keluar

dari realitas! Aku ingin bebas di alam bebas tanpa batas.

Karang tak retak

Cadas tak perlu luruh dan jatuh berderak
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Biarlah sang ombak pecah terserak

Untuk setiap kepalsuan, katakan tidak!

Aku berpuisi. Kutuliskan di atas sehelai kertas. Setelahnya, kubuang begitu saja.

Notebook dan pena selalu ada dalam sakuku. Aku suka mencatat banyak hal dengan dua benda

itu.

Ketika aku menawarkan diri supaya aku yang membawa barang ke pasar, bapakku

menolak. Ternyata bapakku itu masih menganggapku—seperti dulu. Di matanya, aku tetap saja

dianggap sebagai anak kecil yang belum mampu berbuat apa-apa. Biarpun begitu, aku tak perlu

kecewa.

Orang-orangtua terkadang aneh, tak percaya kepada yang muda. Meskipun pemuda

punya talenta, kesangsian masih juga ada. Bukan bermaksud mempertentangkan antara yang

muda dan tua, tapi memang—kedua elemen ini seringkali tak seirama. Hanya kearifan yang

mampu meredakan setiap kutub ketegangan.

Pernah suatu ketika di kampungku, seorang pemuda mencalonkan diri sebagai kades, ia

diprotes kaum tua—mereka bilang, belum pantas sebab belum cukup umur. Para pemuda

mengamuk, membakar balai desa. Orang-orang tua di kampungku masih memelihara semangat

primordial, dan bersikap skeptis terhadap kaum muda. Para pemuda hanya dibutuhkan saat ada

kerja bakti bersih desa, atau pada saat ronda—yang muda tentu saja bisa lebih cepat jika

mengejar maling. Maling yang tertangkap di kampung kami, biasanya langsung dimassa—

dicincang ramai-ramai oleh warga.

Kehidupan yang semakin sulit telah membuat banyak orang—melenceng dari sifat

kemanusiaannya. Manusia cepat gelap mata saat perut dalam keadaan kosong, kunang-kunang

yang menari dipelupuk mata karena kurang gizi—bisa melemahkan keyakinan. Benar sabda

nabi, kefakiran sungguh dekat dengan kekafiran. Manusia memang dalam bahaya jika berada

pada titik ekstrim, terlalu kaya atau papa tak berharta. Akan tetapi Tuhan, tentu saja tak

meletakkan semua ujian itu pada orang yang tak sanggup menanggungnya. Walaupun begitu, di

kenyataan tetap saja, banyak manusia yang akhirnya masuk neraka karena ujian darinya-Nya.

Manusia yang lemah memang selalu menjadi korban penguasa.
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Pasar Bunut tak terlalu ramai. Letaknya yang strategis di tepi jalan raya Lintas Timur

Sumatera tak membawa pengaruh luar biasa. Semua berjalan biasa saja. Kehidupan pasar

berjalan seperti apa adanya. Di situlah kedua orangtuaku bertaruh, mengadu nasib—menjadi

pedagang kaki lima. Beruntung, di kampung kami tak pernah ada Polisi Pamong Praja. Sehingga

tak pernah ada upacara penggusuran lapak-lapak.

“Copet…!” dari tengah kerumunan para pembeli kain rombeng seorang perempuan

berteriak histeris. Pasar gempar. Dan kurasa, inilah kejadian luar biasa hari ini. Seorang

pencopet, pagi-pagi sekali telah dengan gagah berani melakukan aksi. Aku ikut berlarian.

“Lari ke arah sana! Kejar dia!” para lelaki berlarian, mereka beringas sekali memburu

mangsanya. Tak berapa lama, sebongkah batu bata menghantam kepala buruannya. Pencopet

tersungkur beberapa saat kemudian, ditambah terjangan kaki-kaki kekar itu. Iapun babak belur,

tengkurap tak sadarkan diri.

“Ambil dompetnya!” kata salah satu dari pengejar.

“Berapa mbak jumlah uangnya?” tanyaku.

“Lima puluh ribu, maturnuwun Gusti masih utuh!” perempuan itu menyeka airmatanya.

Ia tersenyum.

“Oalah…” seru kami semua.

Pembantaian terjadi hanya karena uang lima puluh ribu. Tak ada yang mau tahu dengan

nasib pencopet itu, baru beberapa saat setelah aku menelepon orang Polsek, lelaki malang itu

dibawa ke rumah sakit. Setelah itupun, dirinya masih harus mendekam beberapa hari dalam sel

sementara di Tebing Suluh. Aku terenyum hambar. Aku mencoba untuk tak tertawa lepas sebab

teringat hal-hal lalu yang lebih jahat dari pada itu.

Setengah hari aku membantu orangtuaku berjualan. Benar kata ibu, pasar memang

sedang sepi. Kehidupan kian hari kian sulit, lapangan kerja juga semakin menyempit. Negara tak

pernah benar-benar mampu menghidupi rakyatnya. Penguasa hanya pandai beretorika, para

pemimpin hanya pandai merangkai janji—Omong kosong.
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Waktu adalah makhluk Tuhan yang tak bisa ditahan. Tak terasa telah satu minggu

kuhabiskan waktu di kampungku. Telah seminggu pula aku tak mengajar kursus bahasa Inggris

di Primagama. Beberapa kali pimpinan cabang Primagama Indralaya mengirimiku SMS. Aku

hanya menjawab, aku masih ingin mencari suasana tenang. Aku memilih cuti dulu dari rutinitas

itu. Aku masih geram—aku ingin membunuh waktuku.

Apakah waktu bisa menyelesaikan masalahku? Oh, mungkin memang benar bahwa ia

sangat menyebalkan.

Semenjak kepulanganku dari Indralaya, tak banyak hal yang bisa kukerjakan di sini.

Musim kemarau yang mulai datang tak memberikan pengaruh apa-apa. Paling sering, aku ikut

membantu orangtuaku itu pergi berdagang ke pasar. Tidak ada lagi kesibukan di sini selain itu.

Karena itu, sesekali aku menyendiri di tepian danau Teluk Gelam yang berair hitam itu.

Mengulur senar, mencoba mengait ikan Toman ataupun Lampam dari dalamnya.

Danau itu tak jauh dari kampungku, Bunut. Pada waktu-waktu tertentu, biasanya

menjelang HUT RI, artis dari ibu kota sering manggung di danau kecil itu. Setiap hari minggu,

muda-mudi kampungku bersuka-sukaan di tepiannya. Maka bagi yang tak kuat iman, jangan

mencoba-coba pelesiran di tempat semacam itu. Hampir di setiap sudut tempat itu, mereka

duduk berduaan. Entah itu yang dimaksud sebagai revolusi peradaban ataukah degradasi—

bahkan abrasi moral kampung kami?

Jika sekiranya kebenaran itu terlahir dari sebuah kesepakatan, maka kutahu apa yang

musti kulakukan. Maka tak akan ada yang berhak menyalahkanku, karena aku telah sepakat

dengan apa yang kupikirkan—tentang solusi atas kerusakan moral di kampung ini….

Sore itu, aku berdiri mematung di tepi pematang kolam belakang. Kecipak ikan tampak

membuat riak di permukaan. Entah, mungkin mereka sedang mengadakan pesta atau syukuran.

Mungkin ada sunatan. Ah, pikirku mengada-ada. Aku lantas teringat masa kecil dulu. Dan masa

kecil itu telah jauh dan surut ke belakang, surga itu tak lagi jadi milikku. Kata orang, masa kecil

itu memang surga kehidupan yang tak terulang.

Kami lahir dan besar di tanah yang berbeda dengan asal moyang kami, kami terserak di

sini—di tanah seberang, tanah yang konon dahulu pernah berdiri dengan megah kerajaan besar
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Sriwijaya. Peradaban yang kemudian punah dilamun kejayaan Majapahit di masa-masa

sesudahnya. Kemudian perang Paregreg pun membuyarkan semuanya—pribumi digulung

gelombang kolonialisme hingga berabad lamanya.

Sejak puluhan atau bahkan ratusan tahun lalu leluhurku telah ada di tanah ini, di pulau

seberang ini. Kalau menurut penuturan kakekku, Buyut atau ayahnya kakek dulunya dibuang

oleh Belanda kolonial ke Medan—menjadi bagian Orang-orang Rantai seperti di Sawah Lunto.

Entah bagaimana ceritanya sehingga keluarga kami sekarang ini ada di sini. Rentang waktu yang

demikian panjang rupanya tidak mampu menghapus keaslian budaya leluhur kami. Aku

bersyukur dengan semua ini, menjadi Pujakesuma di sini.

Aku mencintai budaya moyangku, aku suka Wayang Kulit dan Jaranan, dan aku sangat

terobsesi dengan tokoh pewayangan seperti Yudhistira dan Bima. Aku mengagumi budaya

leluhurku, seperti kekagumanku pada kebudayaan asli tanah ini. Aku suka dengan pantun, suka

juga dengan cerita Dul Muluk dan Aku hafal lagu-lagu daerah Sumatera Selatan ini. Aku suka

Pempek dan Model, selain Klepon.

Kami lahir dan tumbuh di tanah ini, maka kami muncul dari sari pati tanah ini. Sehingga

tak mungkin bagi kami untuk tidak loyal terhadap tanah ini, maka siapapun tak perlu ragu. Kami

menghormati dan menjunjung tinggi kedua kebudayaan ini dengan sepenuh hati.

Maka tidak satu pun dari kami anak-anak transmigran yang merasa minder terhadap

kaum pribumi. Karena selain itu kami percaya benar bahwa tak ada yang membedakan kami

dengan siapapun anak bangsa ini. Kami memang sama dengan siapapun yang tinggal di atas

tanah ini. Itulah sebabnya kami menganggap semua yang ada di tanah seberang ini bagian dari

hidup kami. Kami merasa telah bersenyawa dan lebur dengan segala unsur di atas tanah

Sumatera ini.

Terutama aku, di mataku tidak akan pernah ada yang lebih tinggi derajatnya sebagai

penghuni lempengan terluar bumi ini, dan tak pantas pula saling merendahkan. Akan tetapi

kenyataan di lapangan seringkali kudapati adanya kecenderungan Segragasi berlaku di tanah ini.

Realitas yang tak jarang meretakkan keintiman kami dengan Wong asli. Sehingga tak jarang

kami harus berhenti bercanda jika kami diejek dan dimarginalkan oleh orang ‘asli’ daerah ini.
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Namun untungnya kami telah ditempa untuk mampu leghowo—berbesar hati terhadap apapun.

Mungkin karena sifat itulah maka kami bisa diterima di manapun berada.

“Anak-anak Tran! Anak-anak buangan! Anak-anak buangan!”

“Hahaha! Tapi tenang bae, kami dak do nak ngusir kalian dari kampung ini! walaupun

memang kalian itu orang-orang buangan!” sambil bicara begitu, mereka meludah di depan

kami—anak-anak transmigran.

Kami geram, maklumlah anak-anak. Jadi waktu itu kami belumlah pandai mengontrol

emosi sehingga kerap kali terlibat perseteruan ala bocah. Awalnya kami memilih diam tak

melawan, juga tak membalas umpatan. Beberapa saat kami mampu melakukan itu, tapi

kesabaran kami juga ada batasnya sehingga tibalah waktunya bagi kami untuk memberontak.

Seorang temanku yang namanya Darsa paling tempramen, sehingga ia cepat sekali naik

pitam, dia memback up kami karena badannya paling besar waktu itu.

“Hey, diam kalian! Mau kuhajar??!” kata Darsa membentak sekawanan anak-anak Bunut

Pasar—daerah yang umumnya dihuni oleh orang asli daerahku. Mereka berjumlah lima orang

waktu itu, salah satunya membawa Lading untuk menakuti kami. Dengan mereka itu kami sudah

lama berseteru—secara anak-anak tentunya. Kami tinggal di Bunut Dalam—daerah kami agak

jauh dari Lintas Timur. Kami sering kali mereka hadang, kadang mereka maksa minta duit—dan

budaya ini sudah mendarah daging. Tawuran antar kami juga sering terjadi, tetapi tanpa

melibatkan orang tua. Kami tak pernah melibatkan orangtua kami dalam masalah sepele itu.

Geraham Darsa gemeretak, ia kesal dan merasa turun harga dirinya beberapa derajat.

Gengsinya tercampakkan ke atas tanah. Tanpa banyak kata, ia melangkah ke depan. Ia tidak

takut terkena tujah sebab ia sempat ikut belajar Silat dan sudah sampai sabuk hitam. Sedangkan

aku masih sabuk hijau, strata paling bawah di Setia Hati. Langsung saja dilayangkannya bogem

mentah ke muka seorang dari mereka.

“Aduh! kampang!” anak itu berteriak kesakitan dan mengeluarkan kata-kata kasar khas

Wong asli. Ia terhuyung mundur dan meminta perlindungan kelompoknya. Namun yang lain

hanya diam, ia ketuanya maka wajar jika kawan-kawannya itu tidak mau maju sebab mentalnya
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jauh lebih kecil dari yang kena tinju. Akhirnya mereka mundur sambil membawa muka mereka

yang pucat seperti ayam disembelih.

“Awas kalian ulangi!” ancam Darsa sambil mengacungkan kepalannya yang membentuk

gada. Dadanya masih terlihat naik turun, pertanda emosinya belumlah reda. Diambilnya tanah

kering, dilemparkan kuat-kuat ke arah mereka.

Keesokan harinya, kami bertemu lagi. Akan tetapi, namanya anak-anak, kami segera lupa

pada perseteruan tempo hari—begitulah hingga timbul perseteruan baru. Anak-anak begitu cepat

melupakan sengketa, kepolosan jiwanya memebuat mereka tak mengenal dendam. Orang-orang

dewasa, entah mengapa—begitu perasa dan sentimental.

Pada saat-saat musim liburan sekolah, bersama para sahabatku itu kuhabiskan hari

bermain-main saja di kebun-kebun belakang rumah. Kami membentuk semacam koloni, bersatu

untuk sebuah kemenangan dalam permainan kelereng atau main wayang—permainan dengan

memakai kartu-kartu bergambar tapi bukan perjudian.

Di sore itu, awal Agustus 1994. Sepulang sekolah ada satu permainan seru, tapi bukan

wayang atau kelereng. Kami menyebut permainan ini Sirgungan, sejenis petak umpet namun

sistem dan caranya beda. Kami perlu menyiapkan beberapa batang singkong, kemudian kami

menyusunnya sebagai sebuah piramid dan itu harus mampu dipertahankan oleh siapa yang kalah

Humpimpah.

“Humpimpah alaihum gambreng! Humpimpah alaihum gambreng!” kami

mengulanginya beberapa kali hingga tinggal satu orang saja yang kalah karena memilih untuk

membalik telapak tangannya—bagian punggung yang tampak. Dia harus menjaga batangan kayu

singkong itu dari lemparan kami. Kami berlarian, bersembunyi ke tempat aman, penjaga piramid

berkeliling—jika memergoki kami maka dia harus menghentikan kami dengan menolosnya.

Tolos!

Kini giliran Darsa yang menjadi penjaga piramid. Setelah memejamkan matanya, kami

lantas berseru “kangkung! kangkung! Kangkung! kangkung!” pertanda kami baru bergerak untuk

bersembunyi.
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“Genjer!” teriak kami jika sudah benar-benar bersembunyi. Mengintai Darsa dari tempat

persembunyian kami.

Darsa berkeliling, mencari-cari. Sekuat tenaga, kami berusaha membuatnya frustasi. Jika

dia pecundang, maka ia akan berteriak “Aku menyerah!” permainan bisa diulang lagi dari awal.

Tapi tampaknya si bongsor itu tak akan melakukan hal itu. Membuat kami kian tertantang untuk

menguji kesabarannya.

“Tolos Prapto! Prapto keluar kau! Tolos…!” teriak Darsa. Ia tampak tersenyum jumawa,

beroleh satu mangsa dan lalu menawannya. Prapto tak berkutik lagi, perjuangannya sebagai

gerilyawan terhenti sampai ada penyelamat yang mau berbaik hati membebaskannya. Ia

menunggu harap-harap cemas. Sementara Darsa terus nyalang dan mengendus tempat-tempat

yang mungkin dijadikan sebagai Bunker bersembunyi. Ia terus bergerak, mengendus lagi seperti

anjing pelacak. Kami beringsut, menjauh dan terus berputar di balik pohon-pohon perdu.

“Tolos…! Sigit tolos…!” satu lagi gerilyawan tertangkap. Darsa tersenyum lebar,

menawannya dan berkeliling lagi. Aku beringsut, merangkak pelan di balik rimbunan pohon

bambu. Nyamuk-nyamuk siang menyerangku. Aku bergerak mendekat. Ternyata Darsa tetap

siaga. Mondar-mandir saja tampaknya, takut kalau-kalau tawanannya lepas. Tinggal beberapa

gerilyawan lagi, termasuk aku.

Di lain pihak, kami terus mengancam piramid itu dengan lemparan-lemparan batu

ataupun kayu. Kami bergerilya, sembari berusaha mendekati piramid dan menerobos penjagaan

Darsa. Aku mengendap-endap mendekati titik sasaran yang tampaknya sangat rapuh. Kuayunkan

tangan kananku yang menggengam sebatang kayu singkong cukup besar. Kuayunkan dengan

cukup keras ke arah piramid itu dan….

“Sirgung…!” teriakku.

“Sirgung…!” teriak para tawanan. Mereka terbebas. Darsa mendengus lemas, ia mungkin

kesal. Rekornya terpecahkan, kali ini ia kalah. Aku puas.

Babak baru dimulai. Permainan diteruskan. Terus begitu hingga langit meredup, tanpa

kami sadari ternyata matahari telah condong di ufuk barat. Siklus waktu dan kehidupan tak bisa
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dihentikan. Ia terus berjalan, mengiringi seluruh insan menuju kedewasaan. Hukum alam tak bisa

dikalahkan.

Di satu waktu yang lain, kami menjalani rutinitas kami—mengembala sapi-sapi. Kami

terus menelusuri hari, meniti jejak-jejak pelangi yang mungkin datang sebentar lagi. Mendung di

sebelah langit tenggara tampak gelap, ia merambat cepat dan rintik hujan mungkin telah menitik

di sana.

“Sudahlah, kita pulang saja! Lihat ke langit sana!” kataku berusaha menyadarkan

keriangan waktu itu. Terlihat awan hitam menjuntai rendah dan bergumpal cepat. Lalu kian

pekat—berkondensasi semakin hebat dan bergayut mau tumpah segera. Itu pertanda langit

hendak menetaskan hujan.

Dulu ketika masih umur empat tahunan, aku paling takut melihat awan seperti itu. Aku

kemudian merapat kepada ibuku, berlindung di balik punggungnya—demikian cerita beliau

tentang aku.

“Klantang! Klinting! Klentong!” suara denting kalung sapi-sapi kami semakin riuh

bersahutan saat dengan tergesa kami menghela mereka menuju pulang sebab langit kian pekat.

“Huusssy! Huussssyah! Hussyah...!!”

Kami terus menggiring binatang-binatang itu menuju ke jalan setapak di tengah

hamparan persawahan yang belum ditumbuhi padi. Kondisi kerontang itu terbentang sejauh batas

pandang, hanya bercak-bercak hijau rumput Kerokot dan Paitan yang masih menyisakan aroma

kesuburan di tanah ini.

Aku tersenyum mengingat semua itu. Terbayang olehku kenangan masa lalu, bayangan

itu hadir—menari-nari. Riak air kolam akibat kecipak ikan menyapaku, seolah berbisik: hai anak

Tran! Kenapa kau pulang! Apa kau sudah jadi orang??! Dan kau pikir aku tak tahu apa yang

kau lakukan di rantau sana? Aku tahu semuanya..”

Aku terkesiap. Merinding tiba-tiba. Seketika kurasakan segenap penjuru alam

mencemoohku. Aku dikepung protes semesta. Dari sisi kanan, deretan pohon kelapa seolah

hendak melemparkan buahnya ke arahku. Dari arah kiri, rentetan perdu Keji Beling seakan
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mengutukku. Dari depan belakang, angin sepoi seperti hendak menjadi topan. Atap langit retak-

retak, seketika menghujam ke arahku. Bumi belah dan menelanku. Aku kerdil dalam ketakutan

pribadi. Aku merasa tak lagi diterima siapapun di tanah ini.

Bagaimana mungkin ini terjadi, bagaimana bisa sekelilingku menolak ‘kebenaran’ yang

aku bina dan tawarkan? Ah, mungkin mereka hanya salah paham saja. Mereka tak memahami

hakikat kebenaran yang kuimani—satu hal yang relatif, satu hal yang terwujud jika telah ada

kesepakatan-kesepakatan, itulah kebenaran yang kumaksudkan.

***

Saat-saat seperti sekarang, dagangan tak begitu laris. Tak setiap hari orangtuaku itu ke

pasar, menjadi pedangang sepatu dan sandal di lapak-lapak kaki lima tak lagi mudah. Sesama

pedagang seringkali tak kompak, bahkan kadang sikut-menyikut, banyak yang menjual barang

dengan harga murah. Mereka seolah hanya mengejar point—seperti orang-orang dari Multi Level

Marketing. Mematikan pasaran, begitu ibu bilang. Akan tetapi, mungkin untuk tahun ini aku tak

bisa banyak membantunya—aku harus segera menyelasaikan masalahku di kampus. Aku harus

segera memenuhi kewajibanku. Segera menyelesaikan kuliahku, sepertinya hanya itulah solusi

yang jitu untuk mengakhiri keruwetan ini.

Persoalan ekonomi, yang kata orang merupakan perkara yang vital, membuat banyak

manusia menjelma kanibal. Kanibalisme antar personal. Manusia makan manusia, manusia

menghisap darah sesama—menjadi hal yang biasa. Manusia bahkan rela berubah menjadi lintah,

makhluk melata yang menjijikkan itu. Mereka—orang-orang kaya di kampungku, banyak yang

menjadi lintah darat dan melata ke mana-mana. Menghisab darah orang-orang yang tak punya.

Korbannya tak berdaya, dari pada mati hari ini—mendingan mati esok lusa, begitulah prinsip

kaum papa.

Orangtuaku, mereka adalah orang kebanyakan. Penghasilan yang tak menentu,

menanggung beban biaya kuliahku pula, terkadang tak punya pilihan lain selain rela menjadi

korban dari para rentenir itu. Dari uang pinjaman tersebut orangtuaku biasa mendapatkan modal,

maka tak heran jika tak banyak untung yang didapatkan. Terlebih saat sepi begini.
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“Tak perlu risau dengan hukum agama, kita terpaksa, dari pada mati hari ini lebih baik

esok lusa. Lagipula, apa yang bisa kita perbuat—dari mana uang untuk biaya kuliahmu jika tak

berasal dari sana. Kita hanya memutar-mutarkannya saja, dari sisa perputaran itulah kita hidup.

Maka tak perlulah kita pusing soal halal haramnya riba, tak perlu itu!” begitu pernyataan ibuku

saat kusarankan untuk berhenti melibatakan diri dalam transaksi riba itu. Aku kalah, tak punya

banyak argumentasi untuk menghalanginya. Aku tak berdaya sebab kehidupanku masih sangat

bergantung pada mereka. Itulah makanya, betapa baiknya jika saat mahasiswa tak lagi

bergantung pada orangtua—mandiri secara finansial. Semua itu kelalaianku. Murni kesalahanku.

Manusia memang lebih punya martabat saat kehidupannya tak terikat. Manusia akan

naik tingkat beberapa derajat—di mata manusia tolok ukurnya tentu materi. Menusia perlahan

menjadi hamba materi—memujanya hingga rela mati. Ah, aku tak harus memikirkan itu. Aku tak

mau menghamba pada dunia yang semu.

Sedang berpikir ruwet begitu, dering handphone bututku mengganggu.

Beberapa kali handphoneku berbunyi. Kuabaikan saja benda itu. Dari ringtone yang

terdengar, jelas itu panggilan dari seseorang di kampus. Meskipun aku telah mengutarakan

sikapku, rupanya tetap saja dia tak jera menghubungiku.

Klik!

Sengaja aku reject panggilannya. Terpaksa kulakukan itu. Aku tak mau lagi terlibat

rencana gila yang ada di kepalanya. Perbedaan haluan pemikiran di antara kami memang tak bisa

disatukan lagi. Sikap membeo pada pemerintah yang melekat padanya, tak pernah bisa kuterima.

Aku bukan budak siapapun, dan aku bukanlah anjing pemerintah! Jangan harap mereka bisa

mempengaruhi sikapku.

Tak lama berselang, satu pesan singkat masuk.

Tak ada pilihan lain, atau mati diterkam macan!

Segera tentukan pilihan, tak ada jalan lain menuju Roma

Berlari ke manapun percuma!
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Aku tak berniat membalasnya. Kurasa ia akan paham dengan maksudku.

Aku telah memilih jalanku sendiri, tak akan ada yang berhak menghalangi. Manusia

harus mampu menentukan arah mata anginnya sendiri, tak perlu berkiblat pada siapapun.

Terkecuali hanya kepada Tuhan, dan itupun karena zat-Nya memang dapat diindera meski tanpa

perantara. Kompas itu sesungguhnya telah ada dan terpatri dalam nurani, sesuatu yang secara

otomatis menuntun ke jalan yang telah di gariskan oleh-Nya. Manusia hanya seumpama boneka

rakitan yang diberi satu kecanggihan untuk bisa mengenal dan memenuhi perintah Tuhan dan

menjauh pada segala larangan. Maka kupikir tak pantas bagiku untuk sekedar memberikan seutas

senyuman kepada penguasa tiran itu. Sama sekali tidak.

Tak ada pilihan lain, atau mati diterkam macan!

Sekali lagi kuabaikan pesan singkat itu. Segera aku keluar, untuk selanjutnya kuhirup

udara segar—di bawah sinar gemintang yang jauh berpendar-pendar. Aku merasa lebih baik

dianggap berlaku makar, daripada tak mampu untuk sekedar mengatakan yang putih itu putih,

dan hitam itu hitam!

***

Untuk membunuh waktuku, beberapa hari belakangan setiap sore aku mengunjungi

beberapa teman dekatku dulu. Beberapa karib masa kecilku tak berubah, sambutan mereka tetap

hangat. Bahkan mereka memberikan banyak masukan, termasuk cerita-cerita mengenai keadaan

kampungku. Aku menjadi maklum dengan semua yang ada, kini aku berangsur-angsur mengerti

semuanya.

“Kita tak bisa banyak berharap pada kondisi kampung kita sekarang, semuanya sudah

berubah. Tua muda, semuanya sudah rusak. Kerusakan ini tak bisa lagi dibendung, kecuali

mungkin—hanya azab Tuhan yang bisa menghentikannya!”

“Separah itukah? Mungkin masih tersisa cara lain, dan kurasa kita yang harus

menemukannya. Ini kewajiban kita kawan, tanggung jawab kita!” kataku setelah mendengar apa

yang dikatakan Abdi, karib masa kecilku. Ia telah tumbuh menjadi pemuda dengan pandangan

yang begitu berseberangan dengan mindstream teman-teman sebayanya di kampungku ini.

Pendidikannya yang hingga MA di pesantren As-Sidiqiyah itu terlihat jelas memberikan
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pengaruh cukup positif bagi perkembangan pola pikirnya. Aku bersyukur masih memiliki

sahabat sepertinya.

“Ya, memang tanggungjawab kita untuk menyuarakan amar ma’ruf nahi munkar di tanah

ini! Tapi itu tak semudah apa yang kita bayangkan dalam teori—persoalannya sudah terlalu

kompleks!” ia mendengus, memberi sinyalemen pasrah. Aku menatapnya, lalu menepuk

pundaknya.

“Yakin, usaha, insyaAllah kita bisa menemukan jalan pemecahannya!” kataku. Ia

tersenyum getir. Aku tahu, ia tidak yakin dengan apa yang kukatakan. Kuikuti langkahnya

menuju beranda depan. Senja mulai turun, tapi kampungku justru mulai ramai saat sore begini.

Lapangan Volly di samping langgar mendadak riuh oleh sorak sorai kaum muda, lelaki

perempuan berbaur jadi satu. Terus begitu hingga adzan magrib bersahutan, dan biasanya

langgar kami itulah yang paling terakhir terdengar suara adzannya. Kecuali saat aku dan Abdi

sedang ada di kampung, itu menjadi tanggungjawab kami.

“Kau nggak ikut main Volly bersama mereka? Kayaknya seru tuh!” kataku memecah

jeda dialog antara aku dan dia. Ia hanya tersenyum.

“Ya, sekali-sekali. Paling cuma untuk mengimbangi mereka, kan ndak baik juga kalau

ndak pernah berbaur dengan mereka. Olahraga, ndak ada salahnya,” katanya pula.

“Benar sekali, jangan pernah menimbulkan kesan eksklusif di mata siapapun. Walaupun

aku tahu siapa dirimu. Mencoba menciptakan jarak justru akan menambah ruwet segalanya.

Yang penting kita harus bisa menjaga diri, istilahnya—membaur namun tak lebur, bercampur

tapi tak ikut hancur.”

Abdi tersenyum tipis. Pandangannya menatap ke keramaian. Seolah hendak merekam

semua drama kehidupan yang tergelar sore ini. Aku juga berlaku sama, mengamati polah tingkah

muda mudi itu, mereka tampak benar-benar menikmati dunianya. Tak ada beban apapun

tergambar pada wajah-wajah mereka. Kehidupan mereka jauh dari masalah politik, pendidikan—

peradaban intelektual, bahkan nilai keagamaanpun tidak. Manusia memang berada dalam fase

berbahaya saat memasuki peralihan peradaban. Desa sudah lewat, namun kota belumlah sampai.

Mereka tersangkut dalam budaya permisif.
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“Kau ingat Ridwan, kawan mancing kita itu sekarang buka kafe di Tutupan,

mempekerjakan puluhan gundik! Dan kau tahu, siapa yang datang setiap malam memenuhi

tempat itu?? Teman-teman kita, bahkan orang-orangtua kampung kita!” ia tampak geram.

Wajahnya di arahkannya ke tempat lain, menembus tirai jendela. Mungkin ia terbayang pada

tempat-tempat maksiat di sepanjang jalan Lintas Timur di kampung kami. Warung remang-

remang memang tumbuh menjamur akhir-akhir ini. Tak ada yang mencegahnya, bahkan para

ulama tak mampu untuk sekedar memberikan teguran. Pesantren di kampungku itu tampaknya

terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Ditambah lagi, adanya konsepsi HAM yang salah kaprah

dipahami, menyebabkan semakin bebasnya orang-orang yang tak bermoral itu melakukan

kegiatannya.

“Ya, aku tahu itu. Dan tugas kita adalah mengingatkan mereka! Kurasa kau tahu langkah-

langkah apa yang harus dilakukan untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar itu. Pertama,

serulah dengan tanganmu jika kau berkuasa dan atau mampu melakukannya, kedua serulah

dengan mulutmu jika kau mampu melakukannya, dan selemah-lemah imanmu cukuplah kau

membenci dalam hatimu! Lantas, apakah kita mau terkategori sebagai orang-orang yang beriman

paling rendah itu??” kataku mencoba membangkitkan lagi semangatnya yang kunilai mulai

kendor. Keadaan terkadang memang menjadi penghambat seseorang untuk menunjukkan apa

yang sebenarnya ada dalam hati dan pikirannya.

“Lantas, apa yang harus kita lakukan? Mendatangi mereka? Membacakan Al-Qur’an di

hadapan mereka? Memberikan ceramah? Atau kita bakar saja tempat mereka??” aku tersenyum

mendengar apa yang dikatakannya.

“Tentu saja tidak, ada banyak hal untuk menyelesaikan itu!” sanggahku. Aku mengatakan

ucapan yang berbeda dengan bisik hati sendiri.

“Nanti kau kuajak ke Indralaya, insayaAllah akan kita dapatkan solusinya. Semua itu

butuh proses, termasuk perkara menyelamatkan kampung kita ini dari segala bentuk

kemaksiatan. Sekarang yang terpenting, perbaiki dulu akhlak kita, buatlah semua orang di

kampung ini percaya. Percaya pada apa yang kita sampaikan. Oke?” kataku seraya menatap

matanya. Aku merasakan potensi besar ada pada kawanku ini, sesuatu yang sangat dibutuhkan
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untuk mencapai cita-cita pergerakan. Akan tetapi, dirinya masih perlu banyak tahu apa yang

seharusnya dilakukan.

“Ke Indralaya? Untuk apa?” ia bertanya. Matanya menyiratkan sebuah rasa ingin tahu

yang tinggi. Sesuatu yang langka ada pada para pemuda saat ini.

“Nanti kau akan tahu apa yang sebenarnya harus kita lakukan untuk mengatasi masalah

di kampung kita ini. “ jelasku kemudian.

“Aku sangat ingin melakukan sesuatu, demi kebaikan kampung kita dan semuanya,” ia

menoleh pelan ke arahku. Dia tersenyum. Aku membalasnya.

“Bukan suatu hal yang berlebihan kan kang? Siapa lagi yang sudi memikirkan semua ini?

Semua orang di sini sepertinya tak peduli. Bahkan para orangtua, mereka tak acuh saja. Pemuda

dibiarkan tanpa kawalan, maka wajar jika mereka sesat di antara gemerlapnya cahaya obor.

Bagaimana menurutmu, kang?” ia menatap ke arah lain. Kemudian kembali menoleh kepadaku.

Aku diam sesaat. Mencoba mencari kalimat yang tepat untuk menjawab pertanyaannya.

Kami diam beberapa helaan nafas.

“Memang kita tak pantas berdiam diri, sebab tak ada lagi orang yang peduli. Bahkan

pesantren kita itu sekarang sibuk dengan dirinya sendiri, dakwah tak pernah disiarkan lagi,”

jawabku. Ia mengangguk kecil.

“Memang, kita harus berbuat sesuatu,” sambungnya.

“Jangan hanya diam seperti batu,” imbuhku. Kutepuk pundaknya, “Dan bila perlu dengan

cara apapun!” lanjutku kemudian.

“Ya, bisa jadi. Dengan cara yang bagaimanapun,” ungkapnya.

***

Kepekaan yang dimilikinya sangat membantuku, sehingga aku sedikit leluasa

mengarahkannya kepada apa yang kuharapkan. Perlahan namun pasti, apa yang telah

kurencanakan dari awal mulai memperoleh titik terang.
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Hari berikutnya aku sowan ke rumah kang Jamal yang dulu pernah menjadi guru silat

kami. Tak banyak hal yang bisa kuceritakan, dan tak banyak pula pembicaraan yang memberikan

solusi konkrit bagi masalah degradasi moral di kampungku ini. Aku sedikit kecewa, ternyata ada

beberapa muridnya yang justru menjadi tukang pukul di tempat-tempat maksiat itu. Abdi pun

geram, sebab dirinya juga bagian dari komunitas beladiri kang Jamal. Bahkan aku curiga,

jangan-jangan guru kami itu juga termasuk di dalamnya. Aku tergetar geram. Akan tetapi hanya

sebatas itu yang mampu kulakukan. Aku belum memiliki daya untuk melakukan satu tindakan

nyata.

Mendung hitam di atas kampungku seolah kian bergayut pekat. Kegelapan seakan

meradang justru di kala siang benderang. Kampungku semakin berkalang selaksa bayang yang

perlahan menutup terang. Entah, bilakah cahaya penerang itu datang? aku tahu, di sini masih

tersisa setitik putih di antara hamparan yang hitam. Dan itu kutemukan pada sahabatku itu,

Abdillah.

Sekarang para pemuda yang tinggal di kampungku hanya beberapa dan kebanyakan

mereka ini adalah yang pemalas atau memang dilarang orangtua mereka merantau jauh-jauh.

Akibatnya, mereka menjadi liar—mabuk, maling, dan main gitar atau joget di Orgen kerjaannya.

Selain itu juga bagi yang orangtuanya kaya dan punya motor, mendadak menjadi pembalap-

pembalap liar saat malam hari. Mereka mengambil rute di sepanjang Jl. Lintas Timur dan

akibatnya adalah banyak yang nyawanya dicabut Tuhan dengan cara mengenaskan—dimakan

Tronton atau lubang-lubang di jalan yang sering rusak itu. Lebih dari itu, dan ini menjangkiti

semua kalangan—anak-anak, remaja, sampai lansia yaitu semuanya maniak Togel. Di mana-

mana orang bicara nomor, dikusi-diskusi di warung remang-remang dipenuhi Sio-Sio, bahkan

mungkin di teras-teras masjid selesai Jumatan mereka bahas itu juga. Ini menjadi jenis kejahatan

dan kerusakan moral secara berjamaah yang ada di kampungku.

Implikasi dari adanya judi Togel itu adalah munculnya fenomena Nepi alias meminta

petunjuk Iblis di tempat-tempat yang dikeramatkan di kampungku ini. Ritual ini biasanya

dilakukan oleh orang-orang tua yang biasanya dekat dengan mistis, percaya pada dunia Klenik.

Masuk dalam barisan ini adalah kakekku sendiri, mbah Bolong. Bahkan bisa dikatakan beliau ini

adalah seorang maestro, maklum ia sendiri merupakan penganut Islam Kejawen. Maka tidak

mengherankan jika banyak dari para pelaku Nepi itu yang datang kepadanya untuk meminta
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mantra-mantra pembuka alam gaib. Dengan berbekal sedikit bacaan yang dikutip dari Yoga

Mantra milik kakekku, orang-orang ini berangkat ke Pura atau kuburan tua dan pohon wingit

untuk merayu Iblis di tengah malam. Anehnya, mereka inilah yang memang sering tembus angka

togelnya.

Di lain pihak, sebenarnya di kampungku ada dua pesantren yang telah berdiri bertahun-

tahun, Assidiqiyah dan Darul Jannah. Akan tetapi, dakwah mereka tak menyentuh masyarakat di

sini. Mereka sibuk dengan agenda keagamaan mereka sendiri, sibuk dengan kitab-kitab kuning

mereka sehingga lupa bahwa dakwah yang sebenarnya adalah sebagai pelita bagi dunia di

sekitarnya. Imbas dari semua itu adalah menurunnya apresiasi masyarakat terhadap keberadaan

kedua lembaga keagamaan itu, orang awam di sini menganggap mereka terlalu ekslusif dan sok

suci. Dakwah mereka tak pernah menyentuh hati kami.

Sore ini aku ke rumah Abdi, ada sesuatu yang ingin kusampaikan padanya. Aku

berencana hendak mengajaknya mencari tahu siapa saja pemuda di kampungku yang sering

mendatangi tempat-tempat maksiat itu. Ini penting sebagai langklah awal, mengidentifikasi suatu

penyakit harus dari bagian yang terserang—lalu segera menyembuhkannya, sehingga tak

menyerang dan menular pada yang lain.

“Abdi, kau mau ikut aku malam ini? Ada satu hal yang akan kuselidiki dan kurasa aku

butuh bantuanmu, bisa?” ajakku pada pemuda dua puluh satu tahun itu. Saat aku datang ke

rumahnya ia sedang disibukkan oleh ayam-ayam Broiler yang diternaknya.

Pemuda ini memiliki dua bedeng—kandang ayam potong, usaha yang telah digelutinya

beberapa tahun lalu. Aku salut padanya. Bahkan aku merasa malu, sebab diriku sendiri belum

memiliki usaha apa-apa kecuali hanya sebagai Tentor kursus bahasa Inggris di sebuah bimbel di

Indralaya. Kesibukan berorganisasi membuatku tak leluasa berwirausaha. Pernah suatu kali aku

mencoba membuka jasa terjemahan, namun tak bertahan lama. Tak banyak mahasiswa yang

minta diterjemahkan file bahasa Inggrisnya. Pernah juga mencoba ikut bisnis MLM, tapi tak

lama. Jualan pulsa, seorang aktifis menjual pulsa sedikit untungnya, banyak terpakai sendiri

untuk kepentingan organisasi.

“Emang ada apa kang? Mau ke mana?” tanyanya sambil tetap sibuk dengan

pekerjaannya.
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“Nanti kuceritakan, nggak enak dikatakan di sini,” jawabku.

Aku berkeliling, mengamati pekerjaannya. Aku lantas berpikir, seandainya seluruh

pemuda mau berdikari seperti dirinya. Berwirausaha, menegakkan pilar-pilar ekonomi

kerakyatan seperti yang dilakukannya, tentulah bangsa ini akan jauh lebih maju.

“Maaf kang, agak dicuekin, lagi tanggung nih!” ia berseru dari sudut kandang.

“Oh, nggak apa-apa. Teruskan saja!” kataku.

“Ke rumahlah dulu, ada bapak di dalam!” lanjutnya.

“Baiklah, kutunggu kau! Kebetulan sudah lama nggak ketemu Pak De Rukun, apa kabar

beliau?” kataku sambil melangkah ke depan. Rumah orang tua sahabatku ini berbentuk Joglo,

sesuatu yang jarang ditemukan di tanah Tran. Agaknya Pak De Rukun benar-benar bertekad

mempertahankan akar budaya leluhurnya di Yogyakarta sana.

Lelaki lima puluh tahunan itu sedang membaca sebuah buku lama. Aku mendekatinya. Ia

masih tak bergeming. Lalu kuberanikan diri mendehem.

“Ehhm! Pak De, pripun kabare?” aku menyapanya. Ia menatapku, ada gambaran wajah

pangling di wajahnya.

“Lho, alaaahh.. koe tho Le? Apek, apek… kamu kapan pulang? Sudah lulus kuliahnya?”

katanya sambil meletakkan buku yang dibacanya. Aku menyalaminya. Ia menyambutnya dengan

senyuman khasnya. Kumis melintang yang kelihatan menyeramkan itu kontradiksi dengan

sifatnya yang sangat ramah.

“Ah, belum De, akhir tahun ini baru selesai insyaAllah. Nyuwon pandongane mawon,

minta doanya saja De,” jawabku.

“Cepatlah selesai, untuk apa berlama-lama? Mesakno wong tuomu… ndang rampung, gek

wes,” katanya pula.

“Nggeh De, ya masih diusahakan. Masih dalam proses menuju ke sana,” jawabku pula.
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Menjadi satu beban tersendiri bagi mahasiswa abadi sepertiku ketika ditanya soal itu.

Mungkin itulah yang disebut sebagai sanksi sosial bagi mahasiswa yang terlena sepertiku. Di

mana-mana selalu dicerca tanya, kapan lulus? Sudah bekerja di mana? Dan itu kurasakan sebagai

satu hal yang terkadang sangat menekan. Akan tetapi selama ini aku berusaha keras untuk

bersikap rileks saja, menekan perasaanku sendiri. Merintihpun cukup dalam hati. Biarlah waktu

yang akan mengakhiri semuanya. Aku tahu, Tuhan akan berpihak pada insan yang bekerja di

jalan-Nya.

“Ada rencana apa kang, sepertinya serius? Pasti bukan soal cewek kan? Atau sampeyan

ada tawaran bisnis untukku?” Abdi mencoba bergurau. Sebenarnya dia adalah adik kelasku

waktu masih sekolah dulu, bahkan pernah satu guru ngaji saat di ikut TPA pesantren. Aku paling

tua di antara santri-santri lainnya. Dan aku ingat sekali saat belajar khat dengan ustadz Ramdhan

kala itu. Hanya tulisannya yang bisa dibaca dan tidak melenceng maknanya. Maka tak heran jika

Abdi memanggilku kang, sebuah sapaan halus dari adik untuk kakaknya.

“Ah, kamu menyindirku ya?” kataku sambil mencoba meraih daun telinganya.

“Siapa tahu….” Sanggahnya. Ia lantas cepat mengambil tempat duduk bersebelahan

denganku. Perbincangan kami terus berlanjut hingga menjelang magrib.

“Ya, nanti setelah Isya kang, jemput aku ya!” kata Abdi, ia memenuhi ajakanku.

Rencanaku sepertinya akan berhasil.

“Aku ke sini jam delapan, jangan ke mana-mana sebelum aku datang, oke?” setelah

berkata demikian, aku bergegas pulang.

Jalan Lintas Timur selalu ramai oleh kendaraan roda empat. Jalan yang sering berlubang

kian menyebabkan hiruk pikuk, menjadikan kampungku terlihat lebih sibuk. Seperti malam

selepas isya ini, berderet-deret Tronton dengan muatan penuh hampir tak putus-putus. Aku agak

kesulitan untuk sekedar mendahului iring-iringan itu. Motor yang kukendarai tak begitu gesit

untuk dipacu kencang, maklum motor lama. Di perjalanan kami sempat berpapasan dengan kang

Jamal, dia ke arah barat.

Tujuanku malam ini adalah mencari tahu siapa saja anak-anak muda di kampungku yang

sering mangkal di kafe remang-remang itu. Kupikir, mereka perlu segera diselamatkan. Atau bila
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perlu mereka harus dibereskan. Bagiku, akar dari kerusakan mental seluruh warga kampung

adalah karena andil mereka. Terserah apa yang nanti dikatakan orang, yang jelas, apa yang

kulakukan adalah benar. Tak ada HAM jika kebenaran memang harus ditegakkan.

“Berhenti kang, itu tempatnya!” Abdillah menujuk ke sebuah warung di tepi jalan. Kami

berhenti. Aku mendekat ke tempat itu. Suara musik remix terdengar cukup keras di dalam.

Terparkir beberapa sepeda motor di halamannya sempit. Aku parkirkan juga motorku itu ke

sudut halaman. Beberapa perempuan keluar, lalu mereka tersenyum-senyum genit. Mereka tak

kukenal, dan kurasa merekapun tak mengenaliku.

“Masuk mas, silahkan duduk. Atau langsung ke dalam?” Tanya seorang dari mereka.

“Iya, ndak baik loh di luar, entar masuk angin!” sahut yang lain pula.

“Nanti saja, kita ngobrol dulu di sini, masih gerah.” Kataku. Jaket yang kupakai memang

membuat tubuhku berkeringat. Panas di siang musim kemarau tampaknya tak segera hilang

hingga lepas isya. Udara baru mulai dingin setelah lewat jam sepuluh malam nanti.

“Dari mana mas? Sepertinya belum pernah kemari,” kata yang berkaus merah. Ia duduk

paling dekat denganku. Ambenan yang menjadi tempat kami duduk cukup besar dan panjang,

sehingga muat diisi enam orang. Kulirik Abdi, ia diam saja. Entah apa yang sedang

dipikirkannya, semoga dia tak berpikir macam-macam tentangku. Tapi kurasa ia menyimpan

tatapan aneh padaku.

“Oh ya, kenalkan, saya Siti,” kata yang bekaus merah pula. Mungkin dia yang paling

senior di antara ke empat perempuan itu. Dominasi pembicaraan ada padanya.

“Mas sendiri siapa?” Tanya yang lainnya. Aku melirik Abdi.

“Jibril,” kataku. Aku sengaja menggunakan nama samaran. Aku tak ingin mereka tahu

nama asliku. Lalu mereka menatap ke arah Abdi. Yang ditatap hanya tersenyum. Mendengar

namaku, mereka tertawa. Mereka tahu aku berdusta.

“Oh, Jibril… yang suka bawa wahyu ya? Sini aku tak minta…” mereka tergelak.

Aku hanya tersenyum. Tapi tampaknya mereka tak peduli dengan namaku itu.
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“Mas ganteng yang dari tadi diam, siapa namamu mas?” kata yang lainnya.

“Sentot,” jawab Abdillah singkat. Mereka tertawa. Mereka tahu Abdi berbohong.

“Ya udahlah, apa arti sebuah nama bagi kami…. Namanya Muhammad kalau suka ke sini

ya percuma, atau namanya Siti Aisyah sepertiku, kalau kerjanya begini… ya percuma! Ya toh?”

kata Siti disambut anggukan oleh kami semua.

“Tapi nama adalah doa loh kata orang?” kata yang agak gemuk.

“Lantas, Juminten itu apa dong?” imbuh yang berbaju biru ketat.

“Juminten, artinya pinten-pinten gelem… berapapun mau… lha wong tampang jelek kok

nekad jadi germo, pasti murah lah…” mereka kembali terbahak. Kami kembali turut tersenyum.

Entah sampai berapa lama lagi Abdi akan tahan dengan gurauan itu. Pasti dalam hatinya

ia geram padaku. Dia tak tahu jika ada maksud lain yang ingin kutujukan padanya. Aku hanya

ingin mengujinya, sebelum ia benar-benar kuplot ke dalam harokah yang kuikuti.

“Mau ke dalam? Ayolah mas, sekarang kan udah malam tuh… ndak baik di luaran. Di

dalam juga ada beberapa cowok yang pada teler. Mungkin sampeyan kenal,” kata Siti.

“Ada siapa saja di dalam? Dari mana? Bisa disebutkan namanya?” tanyaku.

“Kalau ndak salah, mereka semua dari Rawa Barat. Ada Prapto, kang Jamal, dan

beberapa lagi ndak tahu siapa. Ada Om om juga, Pak De Ngatino. Kalau ndak salah, dia kan

ketua Rt Bunut Dalam? Mereka langganan kami…” kata Siti selanjutnya.

“Kang Jamal, Prapto, Pak Ngatino… hhhmm, benar sekali dugaanku,” aku membatin.

“Kerusakan moral di kampung kita memang sudah parah kang, sekarang sampeyan baru

percaya…” kata Abdi dengan wajah yang tampak sedih. Aku bisa merasakan apa yang ada

dalam benak sahabatku itu.

“Ayolah ke dalam, gabung dengan mereka… untuk kalian, nanti dikorting deh…”

mereka kian genit perilakunya. Aku lama-lama gerah juga. Tak ingin berlama-lama, akhirnya

aku memberanikan diri masuk ke dalam. Aku harus memastikan siapa saja yang ada di dalam.
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Dan nyatalah apa yang kulihat, mereka memang tengah mabuk. Orangtua dan pemuda

kampungku terperosok dalam kelok kenistaan. Aku tak tahan lagi dan segera mengajak Abdi

meninggalkan tempat terkutuk itu.

“Loh, belum ngapa-ngapain kok udah kabur mas? Wah, sampeyan semua pasti ndak

punya uang ya makanya kabur… dasar! Ndak ada yang gratis mas di dunia ini, emangnya punya

Negara??!” masih sempat kutangkap mereka bersumpah serapah.

Kami meluncur kencang di jalanan yang mulai agak sepi. Langit di atas kampungku

bertabur bintang. Rembulan belum menyambangi cakrawala yang sepi, dan kelam mulai

memaksa penduduk di kampungku termakan mimpi.

“Aku masih ndak mengerti dengan maksud sampeyan, apa untungnya coba mendekati

tempat maksiat itu? Kalau untuk sekedar tahu siapa saja yang suka mangkal di sana, kenapa ndak

Tanya saja sama anak-anak di sini? Beresiko kang, nama baikmu terutama!” kata Abdillah

setelah turun dari motor.

“Tenang Ngger, aku lebih suka mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Ini

masalah nyawa…” aku keceplos ngomong. Langsung kutangkap rona wajah Abdi berubah.

Melihat itu, langsung kuteruskan ucapanku tadi. Aku tak ingin apa yang kurencanakan terendus

olehnya.

“Oh, bukan… bukan soal nyawa, tapi intinya bahwa informasi ini penting sekali bagiku.

Dan aku tak mau sekedar tahu dari orang-orang tanpa observasi langsung. Oke, sudahlah, kalau

kau mau pulang, nanti kuantar. Sudah malam, besok mungkin kau berkerja. Oke?” kataku

mencoba mengalihkan pembicaraan. Aku bergegas mengantarkannya pulang. Malam semakin

larut. Di atas sana hanya kerlipan gemintang yang masing tampak riang.

“Sampeyan itu kayak intel saja… emang untuk apa sih? Untuk penelitian? Tapi bukankah

jurusan sampeyan itu bahasa Inggris?”

“Sudahlah, jangan pikirkan masalah yang tadi. Terima kasih sudah sudi ikut denganku ke

tempat itu. Sampai ketemu besok!” kataku sebelum akhirnya aku meluncur pulang.

***
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Sesekali aku bermotor ke rumah para guru sekolahku dulu. Menyambung silaturahim

dengan mereka, dan tentu saja meminta petuah-petuah. Mereka umumnya hanya berpesan,

selesaikanlah dulu kuliahmu. Guru-guruku itu tak banyak berkomentar terhadap penampilanku,

dan aku tahu—mereka tahu bahwa yang kupilih bukan hal yang buruk. Pendidikan, ya karena

itulah mereka bisa bersikap lebih bijak. Satu hal yang sangat berbeda dengan orang kebanyakan

di kampungku ini. Mereka masih menerimaku. Memang, seharusnya simbol-simbol agama tak

perlu dipersoalkan. Meskipun kaum parsial sering mempermasalahkannya.

“Wah, anakku.. kok jadi Diponegoro begini sekarang? Lah walah… pacak’anmu iku

lho… kok yo koyo ngono..?” seru pak Pardi, guru muatan lokal sekolah kami dulu. Dia

menyambutku saat aku sampai di lincak bawah pohon Bidara Cina yang rindang di depan rumah

dinas guru SD itu. Lelaki itu tak banyak berubah, seolah wajahnya tak menyusut. Memang beliau

berbadan tambun, kira-kira berbobot tak kurang dari delapan puluh kilo. Wajahnya yang teduh,

tetap sama seperti dulu. Seperti pohon itu, besar tambun, meneduhi.

“Tapi bagus kok, wes ora opo-opo… terusno-terusno..” beliau bilang, tak apa-apa,

teruskan saja.

“Ya pak, ini juga sekedar mengikuti sunnah rasul,” kataku.

Ia menggeleng pelan dengan senyum terkembang.

“Ali, Ali… kamu beda banget sekarang, soyo pinter wae! Makin bagus saja… padahal

dulu, kalau kamu masih ingat, siapa yang mecahin kaca kantor? Siapa yang hampir setiap

minggu disuruh tegak di bawah tiang bendera? Hhhh,” katanya. Masa laluku dikorek-koreknya.

Aku tersipu.

“Hayo, siapa coba?”

“Hhhm, saya,” jawabku. Kami menderai tawa.

“Yang suka manjat pohon?’ tanyanya pula.

“Saya juga, ah, pak Pardi kok masih ingat semuanya? Wah, luar biasa sekali…” kataku

takjub.
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Angin kemarau berdesir. Buah kering Bidara Cina jatuh menghujam ke tanah. Seketika

biji-bijinya berhamburan. Buah Bidara Cina seperti roda-roda. Waktu masih kecil dulu, aku

sering membuat mainan dari buah itu.

“Ayo, masuk ke dalam, atau kau lebih suka ngobrol di sini saja?”

“Di sini saja pak, sembari bernostalgia. Saya dulu kan selalu ngetem di bawah pohon

besar ini kalau bel istirahat berbunyi,” kataku.

“Iya, dan kaulah murid yang sering minta air putih sama bapak. Kau tak pernah bawa

sangu untuk bisa beli Es,” katanya.

Kami terlibat obrolan panjang tentang masa silam.

“Sing penting, ojo melu-melu dadi teroris. Jangan tiru orang-orang yang sering

diberitakan itu,” sambungnya. Aku tersenyum saja. Masyarakat di kampungku masih sangat

apriori dengan hal-hal asing. Termasuk dengan pakaian sunnah yang selalu kukenakan akhir-

akhir ini.

Mungkin jika bukan karena aku lahir di sini, di kampungku ini—maka pastilah mereka

akan langsung mengusirku. Satu hal yang pernah terjadi beberapa waktu lalu pasti terjadi, saat

jemaah bergamis itu masuk kampung kami. Mereka diusir, bahkan diintimidasi dengan

kekerasan. Orang-orang di kampungku telah meniadakan kearifan dalam diri mereka sendiri.

***

Beberapa hari kemudian, aku ke Indralaya. Seperti yang telah kujanjikan, Abdi kuajak

serta. Pemuda itu semakin kuat tekadnya untuk bisa merubah kondisi kampung, entah,

bagaimanapun caranya. Bagiku, pemuda sepertinya sangat potensial untuk dibina. Dan misi

pertamaku mulai kelihatan hasilnya, satu penyamaran telah mendapatkan sasaran. Ternyata tak

sia-sia bagiku masuk jurusan sastra, aku telah berhasil bersandiwara.

“Kita akan menemui siapa kang, orang ‘pintar’ ya?” Tanya Abdi. Sementara bis yang

kami tumpangi baru saja memasuki pintu gerbang kota kecil itu. Jalanan ramai, jam di HP

bututku sudah pukul Sembilan pagi. Klakson begitu riuh bersahutan. Polutan menyeruak dari

knalpot, menyesakkan pernapasan.
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“Ya, kita akan menemui seorang orang pintar. Jadi kau tenanglah, kau bisa banyak

belajar. Kebetulan beliau juga ahli di bidang peternakan, kau bisa bertanya segala hal untuk

mengembangkan ternak ayammu itu. Sekaligus, kita bisa meminta saran padanya—mengenai

apa yang mengganjal di hatimu, di hatiku soal kerusakan moral di kampong kita,” kataku

sembari memegang pundaknya. Ia mengangguk.

Mukanya kelihatan pucat setelah muntah beberapa kali. Perjalanan yang lebih dari dua

jam telah menguncang isi pertutnya, dan dia memang tak biasa berjalan jauh.

“Ya, kebetulan sekali kalau begitu. Semoga dalam waktu satu minggu, semua hal tentang

peternakan dapat kuketahui. Dan tentu saja, apa yang sampeyan sebut sebagai solusi itu kita

dapatkan juga,” lanjut Abdi.

Mendadak diriku penuh pikiran. Sengaja kutekan, namun ia melawan. Bagaimana pun

juga, aku harus mengakui bahwa apa yang kulakukan ini: mengajak sahabatku sendiri,

menuntunnya perlahan ke titian perjuangan yang tak pernah dibayangkannya sebelumnya, adalah

satu hal yang berat dilakukan. Tapi apapun yang terjadi, tetap akan kulakukan. Biarlah petang

yang perlahan menuntun sahabatku itu menuju kegelapan. Selanjutnya, biarlah fajar

menuntunnya kembali ke gerbang siang. Kurasa manusia akan lebih bisa menikmati terang

ketika telah lolos dari kegelapan.

“Menyebarkan fikroh--pemikiran tentang kebenaran adalah berpahala di sisi Tuhan. Dan

tugasmu di jalan ini adalah terus menyebarkannya, terus menjadi pembelanya,” kata-kata itu

terus kuingat.

Dari sana aku bermula—menemukan apa yang menurutku benar dan menuntun ke

kemenangan. Terhadap sahabatku itu, aku menyemai harap—semoga dirinya mengikuti jejak

perjuanganku.

***
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Sembilan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memang bersebelahan dengan Fakultas

Pertanian. Setelah turun di Timbangan, Abdi langsung kuajak naik angkot kuning ke kampus. Di

perjalanan, kuamati sahabatku itu seperti pemuda dari daerah kebanyakan. Celingukan ke sana

ke mari. Dia bukanlah mahasiswa, dirinya tentu agak grogi saat terpaksa duduk sebelah

menyebelah dengan para mahasiswi yang ada di dalam angkot yang kami tumpangi. Aku sendiri

tak masalah. Lagipula, aku telah berganti pakaian. Aku tak lagi mengenakan pakaian sunnah

yang mencolok, hanya baju lengan panjang dan sepan dasar tanpa peci. Selain itu, sebenarnya

tak juga perlu untuk setiap waktu berlaku semu. Berbuat sesuatu yang hakikatnya menipu,

bahkan mempecundangi nurani sendiri. Seperti apa yang kulakukan saat ini. Ah, andai saja

sahabatku ini tahu, pastilah ia tak bersamaku.

Anak itu kuajak naik ke lantai tiga gedung dekanat FP. Tujuanku adalah menemui Dr.

Syukur guru spiritualku itu. Mahasiswa Keguruan menjadi binaan dosen Pertanian, satu hal yang

mungkin tak terlalu istimewa. Akan tetapi, darinya aku mengenal banyak hal, tentang konsep-

konsep perjuangan, juga dari beliaulah aku mengerti bahwa sebenarnya kebenaran itu hanyalah

hasil ciptaan. Entah itu hasil dari sebuah kesepakatan ataupun dari Tuhan. Manusia di dunia

hanya dituntut untuk menegakkannya, bukan untuk menguasainya. Karena penguasaan terhadap

kebenaran—konsep kebenaran dalam definisi terbatas, akan membuat bias kebenaran itu sendiri.

Akhirnya manusia mendebatkannya, saling mengklaim bahwa dirinya yang paling benar.

Pertumpahan darah pun akhirnya sering terjadi dan berawal dari sini. Penyakit paling berbahaya

manusia adalah merasa diri paling benar sendiri.

Wajah ramah Dr. Syukur menyambut kedatangan kami. Dengan rona wajah ragu-ragu,

Abdi mengulurkan tangannya kepada Dr. Syukur, sebuah tipikal pemuda desa. Beliau tersenyum

menyambut uluran tangan sahabatku itu.

“Dr. Syukur,” kata guruku itu.

“Abdillah,” sambung Abdi. Kami berdua dipersilakan duduk. Seutas senyum kembali

tersungging dari lalaki paruh baya itu.
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“Ini pemuda luar biasa yang saya ceritakan tempo hari pak,” kataku. Kulirik sahabatku

itu. Ia tersipu.

“Ah, dia berlebihan.. saya hanya pemuda desa biasa. Saya ke sini mau belajar, ada

banyak hal yang musti saya ketahui,” kata Abdi selanjutnya.

Dr. Syukur manggut-manggut, mungkin lelaki di hadapan kami itu sedang membaca

karakter pemuda di sampingku itu

“Ya, kamu bisa belajar banyak di sini, maksud saya bersama Ali. Kurasa adik sudah

banyak tahu mengenai apa yang akan kita lakukan terkait dengan masalah-masalah yang terjadi

di kampung kalian sana,” kata lelaki itu membuka perbincangan.

“Sebagai insan yang peduli, sudah barang tentu kita tak ingin melihat tanah kelahiran kita

ternodai oleh segala bentuk kemaksiatan. Dan kurasa adik selaku lulusan MAN pesantren juga

tak inginkan hal itu, bukan? Maka apa dong yang musti dan akan kita lakukan untuk mengatasi

itu? Sebenarnya ada banyak cara untuk membuat satu perubahan, banyak sekali malah,” kami

mulai dibawanya dalam retorika.

Aku santai saja, maklum karena sudah biasa mendengarnya.

“Lantas, apa saja cara yang musti kita ambil itu? Ia mengambil jeda.

Bisa dikasih contohnya?” desak Abdi.

“Nah, itu dia… adik musti tahu, bahwa kita hidup perlu berjamaah, dan jamaah kita

ini—secara istiqomah, ajeg, berkomitmen untuk melakukan tindakan preventif dan bila perlu

represif terkait masalah degradasi moral—kemaksiatan dan keonaran. Kita berhaluan keras,

maka tidak memberikan kompromi apapun terhadap segala bentuk kemaksiatan. Tugas kita

adalah, melakukan pembasmian—dengan cara apapun, demi tegaknya kebenaran!”

“Dengan cara apapun? Kenapa begitu pak?” kejar Abdi. Ia mulai terpancing dalam debat

kusir yang sengaja dirancang. Aku tersenyum. Lelaki separuh baya itupun melirikku.
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“Ya, dengan cara apapun… tapi harus tetap mengindahkan hukum-hukum positif yang

berlaku, dan adik perlu tahu, hukum positif itu menurut kesepakatan dalam musyawarah jamaah

kita,” beber Dr. Syukur kemudian. Entah apa yang di benak Abdi saat ini. Apakah ia tertarik?

“Bisa disederhanakan sedikit pak, maklum saya cuma tamatan MA,” kata Abdi

merendah. Mungkin sahabatku itu kurang begitu paham dengan istilah hukum positif itu.

“Hukum positif, adalah hukum buatan manusia yang bisa diterima secara universal.

Dalam jamaah, kita juga punya hukum positif tentang banyak hal. Termasuk di dalamnya,

mengenai bagaimana mengatasi masalah kemaksiatan dan keonaran,” aku menambahi. Abdi

sedikit mengangguk, tanda mengerti.

“Tentang apa sajakah hukum positif itu? Apakah ia memiliki fungsi dan kekuatan?”

“Ya, hukum positif memiliki kekuatan mengikat ke dalam dan ke luar, kita dalam jamaah

ini bisa menentukan seberapa pantas seseorang atau kelompok pelaku maksiat layak dihancurkan

atau tidak. Termasuk bila di antara kita ada yang sampai melakukan satu kemaksiatan!” lanjut

lelaki itu. Dia melangkah ke lemari di samping kiri tempat kami duduk. Dari sana

dikeluarkannya satu map warna biru. Kemudian dia duduk kembali.

“Ini ada banyak hal yang telah digariskan dalam aturan main kelompok kita, tak ada yang

memberatkan. Adik bisa pelajari nanti setelah pulang dari sini,” kata lelaki itu sembari

menyodorkan benda itu kepada Abdi. Aku kembali mengangguk. Aku mencoba meyakinkannya.

“Terima kasih, saya akan membacanya, lalu mengambil apa-apa yang tertulis di

dalamnya,” kata Abdi mantap.

“Segalanya dimulai dari adik, dan adik dapat menjadi pionir dari gerakan pemiikiran

baru ini dengan sekadar memikirkan dan mengucapkan apa yang adik inginkan!” imbuh lelaki

itu.

“Saya sangat ingin mengakhiri kemaksiatan di kampung sana,” kata Abdi yakin.

Guruku itu mulai menancapkan doktrinasi. Lelaki setengah abad itu mulai menaburkan

fikrohnya kepada Abdi yang masih murni.
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“Mungkin dirimu pernah mendengar adakalanya pembunuhan itu dimaklumkan—

dibolehkan dalam agama. Sebagai misal, dalam beberapa kasus pelaksanaan hukum qisas bagi

mereka yang ketahuan berzina. Mereka dirajam. Dilempari batu hingga mati bagi mereka yang

sudah pernah beristri atau bersuami. Begitu juga terhadap pelaku pembunuhan, mereka juga halal

dibunuh pula. Nah, jika kerusakan moral dikampungmu itu berkadar sama dengan kasus-kasus

itu.. maka pembunuhan terhadap mereka pun dianggap halal juga. Mereka sudah dianggap

sebagai hama—seperti tikus misalnya, maka tak bersalah jika kita membasminya. Darah menjadi

halal ditumpahkan ketika hukum-hukum Tuhan secara garis besar sudah ditinggalkan. Mereka

itu tergolong murtad dan harus diperangi!” kata Dr. Syukur berapi-api.

“Ya, memang mereka harus diperangi..!” kata Abdi tersugesti.

Pertemuan kami dengan DR. Syukur telah menerbitkan semangat baru dalam hati Abdi.

Kemudian sahabatku ini kuajak menginap di kosanku selama satu minggu. Beberapa kali, dia

sendiri yang datang menemui guruku itu. Entah, apa yang telah menarik sahabatku itu. Daya

magis dalam setiap retorika lelaki parauh baya itu telah menancapkan kuku runcingnya ke hati

sahabatku itu. Membuat dirinya terpana, lalu perlahan membuatnya setia dan ia berjanji akan

berkorban tanpa banyak suara.

***
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Sepuluh

Tanpa sepengetahuan Abdi, beberapa saat setelah dia pulang aku mengikutinya. Aku tak

lagi memakai pakaian yang biasa kukenakan. Aku pulang diam-diam. Orangtuaku bertanya

heran, tumben sekali pulang cepat. Aku tak banyak berdialog dengan mereka. Setelah kuberi

bermacam alasan akhirnya merekapun diam juga. Malam ini aku akan membuntuti Abdi, aku

ingin memastikan apakah dia benar-benar memenuhi ucapannya tempo hari.

Aku menunggu. Dari beberapa anak kecil yang kutanyai, kutahu bahwa Abdi masih di

rumahnya, dan menurut mereka Abdi akan di rumah saja malam ini. Tapi feelingku mengatakan

tidak. Aku akan menyelidikinya, nanti, jauh ketika malam mulai datang.

Detak jam dinding tak lelah.

Bence—burung malam yang membawa tanda bahaya mencicit di tengah malam buta.

Membuat sebagian orang terjaga, menjadi waspada. Lalu keluar, mengendap-endap dengan

parang atau celurit di pinggang. Cakrawala masih gelap di langit atas desa. Bintang tertabur tak

teratur, tak mampu mengahalau pekatnya gulita.

Bintang Alihan sesekali semburat di atas galaksi Bima Sakti, mengandung pesona magis

tersendiri. Aku mengendap di antara rimbun perdu apit-apit yang menghalangi pandangan orang

dari arah jalan besar. Aku akan menunggu di situ, menanti Abdi menampakkan diri.

Aku menunggu lama sekali. Dengung nyamuk mengusik daun telingaku. Aku bergidik.

Sementar aku menjadi santapan gratis serangga penghisab darah itu, Abdi belum juga muncul.

Aku menduga-duga kemana perginya. Kemudian aku beringsut maju, mendekat ke arah samping

kamarnya. Aku bersembunyi di balik Klaras pisang.

Dari arah pintu belakang rumah Abdi tiba-tiba terdengar suara berderit. Aku menajamkan

pandanganku, kegelapan memang cukup menghalangi—temaram bohlam lima watt di sudut

rumahnya tak memberikan pencahayaan yang memadai. Percikan sinar lampu itu mengenai

sesosok tubuh yang berkelebat keluar dari pintu. Aku yakin itu Abdi, dia berjalan ke arah

bedengan peternakan ayamnya. Aku mengikuti.
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Aku terus mengendap-endap. Tak lama setelah itu Abdi berkelebat ke jalan setapak yang

menuju rumah ketua Rt kampung kami.

Di kepekatan fajar itu, jauh sebelum adzan memecah sunyi, seorang lelaki paruh baya

terkapar. Beberapa saat yang lalu tanpa disadarinya, diam-diam, halus sekali langkahnya—

seseorang telah menusuk tengkuknya. Hanya cairan amis itu yang mengucur deras—berdesir-

desir laksana pipa air bocor. Darahnya muncrat membasahi tanah, dan mungkin sekali mengenai

pelakunya. Suaranya tak sempat keluar walau hanya erangan, sebab satu tapak tangan kuat telah

lebih dulu membekapnya. Entah sejak kapan rupanya seseorang menguntitnya, mungkin dari

sore hari. Malaikat maut telah mengutus seseorang untuk ‘memulangkannya’, sesaat setelah tiga

botol Topi Miring habis ditenggaknya. Pukul setengah enam pagi, lelaki naas itu ditemukan

tertelungkup, dikerubuti semut, tepat di belakang pintu dapur rumahnya.

“Kematiannya untuk tumbal kebenaran…”

“Pak Ngatino dibunuh! Pak Ngatino dipateni wong!” orang-orang berlarian.

Mereka menyesaki halaman rumah ketua Rt kami itu. Mereka tak percaya jika kamitua

kami itu tewas dengan cara mengenaskan begitu. Padahal setahu warga, Kamitua baru main

Apok-apok alias main kartu remi bareng warga lain sore harinya.

Orang sekampung geger. Kamitua kampung kami itu berakhir tragis. Polisi sulit

mengendus jejak pelakunya, mereka hanya menduga-duga. Bahkan kalimat yang tertulis di

selembar kertas itu justru menimbulkan teka-teki baru.

“Tak ada angin tak ada hujan, akhirnya…. Kamitua keblinger itu mampus juga!”

demikian kudengar celetuk beberapa warga yang tak suka.

Kamitua kami itu memang penuh kontroversi, bahkan terpilihnya beliaupun diragukan

sebagian orang keabsahannya. Seorang Kamitua sekaligus bandar judi kampung kami itu

akhirnya ‘selesai’ juga.

Orang-orang dari Polsek Lempuing baru datang setelah beberapa saat mayatnya

ditemukan. Garis Polisi segera direntangkan di lokasi kejadian. Keluarga pak Kamitua belum
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diperbolehkan menyentuh jasadnya sebelum proses identifikasi selesai, Ibu Kamitua meraung-

raung seperti kesetanan—didukung pula oleh tangis histeris beberapa anak perempuannya.

Aku menyesak ke kerumunan orang-orang itu. Hanya satu tanda yang ingin kulihat,

apakah wajahnya memberikan satu gambaran bahwa ia mati khusnul khotimah? Ah, ternyata

tidak. Tanda-tanda itu tak terlihat pada wajahnya yang muram itu. Tak kulihat Abdi di situ, entah

kemana anak itu.

“Kematiannya untuk tumbal kebenaran…”

Aku sejenak termangu, inikah jalan kebenaran itu? Apakah kemungkaran memang harus

menjadi tumbal bagi tegaknya kebenaran. Dua kutub ini berbeda, hitam dan putih. Ataukah

keduanya justru salning melengkapi? Akankah keduanya mampu berkombinasi? Ataukah justru

saling berfriksi dan melemahkan satu sama lain?

Di sudut lain. Masih dalam jangkauan pemikiranku, jika itupun benar—aku menyaksikan

seseorang yang kukenal dekat sedang tengadah. Hatinya sedang gundah, Tapi biarlah, kegelapan

yang akan menuntunnya ke gerbang terang saat pagi datang menjelang.

Pemuda desa itu terisak. Dalam keheningan kamar yang tak terlalu lebar, di atas sejadah

hijau kedua kakinya bersimpuh. Entah apa yang dirasakannya saat ini.

“Ya Rabb, telah kupersembahkan darah itu tertumpah untuk-Mu.. itulah pengorbananku

yang pertama. Demi kemuliaan zat-Mu, kuagungkan nama-Mu dalam desah nafasku…”

tangannya tengadah. Persembahan itu berlangsung sakral.

“Ya, inilah kebenaran yang sebenranya… percaya pada getar nurani… mengikuti kata

hati..”

Abdi, maafkanlah aku. Aku tak bermaksud menjerumuskanmu, aku hanya ingin berbagi

pengalaman hidup denganmu.

Duniaku,

Duniamu,

Beda nan serupa
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Sebelas

Waktu terus beranjak, aku tak tanggung-tanggung lagi di jalan ini. Kusadarai, dan aku

mengetahui sepenuh hati—DR. Syukur guruku itu, telah mewarnai nadiku. Aku maujud dalam

duniaku—dunianya, dalam kesenangan antara aroma kasih Tuhan berbaur dengan amis darah.

Meski aku mulai ragu.

Entah, beberapa kali aku mencoba menghubungi Sabak—aku merayunya untuk mau

kembali, berjuang bersama dalam darah dan canda, bukan kecemasan akan maut. Karena maut

tak punya arti, semua hanya nisbi, dan segalanya melulu sekedar abstraksi… imajinasi.

Aku tak ingat lagi pada urusan skripsi, aku larut dalam duniaku sendiri—pada letupan

yang merdu menggemaskan, pada kucuran amis yang memerah.

Aku berhasil membawa Abdi ke dunia penuh fantasi, kea lam yang tak berbatas. Aku

mengajaknya melawan realitas, mengunyah kebenaran dalam perut kami sendiri.

Beberapa bulan setelah kejadian di kampungku itu, Abdi kuserahkan pada DR. Syukur

untuk dibina dan tentu saja dikarantina—jauh di sebuah pulau, pulau kecil berpantai curam.

***

Entah, dari mana asalnya aku tak tahu, rupanya pihak kampus meluluskanku. Transkrif

nilaiku dikirimkan oleh seseorang ke kampungku, ah, ada-ada saja. Tapi aku teringat—pasti

dialah yang membantuku, pak Ginting—begitu baiknya dia padaku. Ya, nama itulah yang pasti.

Jika kebenaran

Hanya serupa rekayasa

Di mana letak nilai kemanusiaan?

Ataukah ia semata khayalan

Mungkinkah itu kata-kataku?

Aku termangu.
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Aku tak peduli, bahkan saat ibuku menjodohkanku. Aku tersentak. Aku gemetar sesaat,

lalu memilih diam. Aku meraba—bagaimana bisa, aku tak lagi punya apa-apa.

“Yuliana, anak pak Haji Rofit. Lulusan pesantren Subulusalam. Anaknya baik, cantik,”

Kata ibuku.

“Ndak bu, aku belum berniat melakukan itu…” kataku.

“Apa lagi alasanmu?” Tanya ibuku. Ia serius sekali menatapku.

Aku menahan sebak yang seolah hendak meledak. Aku menekan hasrat kemanusiaanku.

Mencobanya mengubur itu dalam-dalam.

“Bapak sudah ingin punya cucu,” timpal bapakku.

“Aku sudah kepingin punya ayuk..” adikku menambahi.

“Nanti dulu, masih lama lagi..” kataku.

“Aku ingin mencari penghidupan terlebih dahulu,” sambungku.

“Kami menanti saat itu setiap hari, kami ingin melihatmu bahagia…”

***

Keluargaku tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi atasku. Mereka menilaiku baik

adanya, aku hanya lambat tamat—karena alas an organisasi. Aku mampu memendam rahsia

begitu dalam. Aku mampu meredam perasaanku—meskipun berat, tapi apakah aku mampu

untuk terus bertahan? Aku mencoba untuk terus berkalang kepalsuan, aku berusaha untuk

memeluk gumpalan rahasia. Semata karena aku tak mau mereka ikut menderita—

menanggungkan aib, akibat keyakinanku yang teguh akan dimensi kesejatian kebenaran, aku

mampu menemukan definisinya sendiri.

Kabut tipis kemarau mulai turun. Aku tak banyak bicara lagi, mengemasi semua pakaian

yang masih mungkin kupakai. Aku segera, pagi ini juga pergi entah ke mana. Aku hendak

berburu halilintar, aku hendak meneguk gelak magma—puncak Geber, menghirup embun basah

lereng Pangrango, mengejar jejak sang guru—Syukur Makmur. Menagih dendam masa silam—
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sebagai syarat penebusan, sebagai pemamtik kemuliaan. Dan aku tahu, apa yang seharusnya

diganjarkan dari Tuhan untuk pengacau—seluruh dimensi sepertinya.

Aku, entah..

Biskah aku kembali?

Akankah semua ini mengakhiri..

Ataukah aku yang harus diakhiri?

Kulayangkan pandanganku ke sekeliling. Kutatap lekat istana puak yang telah

menaungiku selama puluhan tahun. Mencoba menghirup kemurnian aromanya, untuk kemudian

kusimpan dalam pundi-pundi sanubari sebelum aku benar-benar beranjak pergi.

Aku tak ingin seorangpun tahu. Termasuk alasanku menolak Yuliana, gadis yang

dipilihkan untukku. Aku tak ingin seorangpun tahu, betapa berat beban hidupku. Aku bukan

lelaki sempurna. Aku hanya sebuah Teko tanpa penuang. Aku bukan siapa-siapa, dan aku tak

mungkin menikahi siapapun juga. Biarlah, aku menjalani kehidupan ini sendiri.

Semua menatapku kosong.

***
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Epilog

Aku berlayar menuju pulau sunyi, sebelah barat daya Ujung Kulon—mengejar guruku

itu, menegaskan kepadanya akan janjiku atas hati nurani—mecoba membuka tirai gelap yang

selama ini kurasakan begitu pekat. Sekali ini akan kumenangkan perdebatan ini, akan

kutandaskan—kepadanya, kepada Abdi—tentang kebenaran yang sebenarnya. Bukan atas

kesepakatan—apalagi atas nafsu kemanusiaan.

“Kreeek!”

Aku masih berkalang kegelapan. Hanya suara derit kecil itu yang terdengar, lalu suara

jejak kaki-kaki menjauh pelan. Kelam mulai padam, dan mataku bisa kupicingkan perlahan. Oh,

kurasa ini hanya sebuah perjalanan. Ini pendakian—petualangan menuju kaki langit

kemenangan. Tapi apa arti kemenangan bagiku? Apakah kemenangan itu harus dibayar dengan

nominal yang semahal kematian? Apakah itu akan menyakitkan?

Nuraniku bergetar, dilemahkan bisik-bisik setan jahanam—rasa tercekam aroma

kematian. Aku merasa kian terhempas di setiap detik yang berjalan.

Aku tak pernah menyangka jika saat ini tersudut sendirian di sini. Tak pernah terlintas di

benakku di hari-hari sebelumnya bahwa aku tiada berkawan lagi. Aku terasing dalam gundah

hatiku yang bising. Aku terbuang di keheningan belantara pengasingan dan semakin terpuruk di

setiap detik yang berjalan. Tercekat dalam pusaran waktu yang terasa kian melambat.

Terperangkap. Jauh. Aku nyaris membusuk di ruang pesakitan. Aku terpasung di sudut sempit

yang tak pantas dihuni oleh setan sekalipun.

Lelaki yang beberapa saat lalu menyeretku kembali datang. Oh, ternyata dia memenuhi

permintaanku. Masih dengan muka sangar itu—atau lebih tepatnya, disangar-sangarkan,

mendekatiku. Kemudian melemparkan buku catatanku dengan kasar, lengkap dengan penanya.

Beruntung, mereka tak membuang serta tas bawaanku yang kesemuanya berisi buku. Jika

mereka tahu, separuh nyawaku ada di situ—tentu mereka tak akan sudi memenuhi permintaanku.

Aku tersenyum. Tapi seutas senyum getir, seolah ingin kucibir kehendak takdir. Aku

ingin menghalau jauh-jauh perih ragawi. Merangkai utopia yang tak mungkin kubangun di luar



154

jeruji ini, di belantara penuh sandiwara dan orang-orang yang dungu termakan dogma. Dan aku

adalah korban dari itu semua.

Aku tak ingin seperti bonsai. Mengkerut kerdil dan perlahan-lahan kering dan mati.

Biarlah sebatas raga yang terbelenggu, tapi tak akan untuk jiwaku.

Aku berkelana—mengawal lepas gemuruh jiwaku yang naas. Aku merenungi jauh, ke

dasar—di bebatuan sanubari. Aku menyelam di sudut sepi nurani.

Aku terperangah, aku terbangun euforia merah darah. Aku tersuruk dalam, di dasar

kesadaran. Aku bahkan tak mampu untuk sekedar menatap warna langit—yang memerah saga.

Ketika aku tahu—tak seharusnya menuruti bisikan nafsu, ataukah nurani—itu. Aku tak harus

mempertanyakan—tak perlu sama sekali, apa itu kebenaran. Sebab semua hanya definisi, semua

jauh dari makna hakiki—yang sejati.

Kebenaran bukan untuk dikritisi,

Kebenaran memang harus dicari

Tapi untuk dipahami,

Kebenaran bukan sekedar definisi,

Tapi ia sesuatu yang hakiki

Kebenaran—bukan untuk dikuasai..

aku, kebenaran, semu—menipu.

Aku sekarang tahu, aku tak seharusnya banyak tanya. Apalagi tentang Tuhan, sumber kebenaran

yang sebenar-benarnya.

Inderalaya, 2009
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